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Sukces tenisistów CSR w Australii
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przyjechali fu 9 o słowianie do Warszawy
GDY przed dziesięcioma miesiącami opuszcztliśmy Belgrad wnę-

trze palił wstyd i żądza... rewanżu. O rewanż za bardzo gościn-
na przyjęcie zatroszczy się na pewno niemniej gościnnie P. Z . P . N .

trudniej będzie natomiast z ,,nasyceniem zemsty" na boisko. Opty-
mizm, który zrodzi! się istotnie gdzieś w utajonych zakamarkach, sta-

jał jak śnieg pod słońcem na widok starych znajomych z Jugosławii,
którzy przybyli wczoraj do Warszawy pod opieką przedstawiciela

FISAJA Vrchovaca i prezesa, piłka rstwa inż. Arsenjewicza. Żywo sta-

nęły więc znowu przed oczyma jego przyjacielskie wysiłki, by ukoić

nasz smutek i dać jak najszybciej zapomnieć o przykrym wypadku.
Jednak trudno, z sylwetką wodza piłkarzy jugosłowiańskich kojarzą

się nic tylko wspomnienia dawnych sławnych bojów, które już przed
mdi laty zaprowadziły go do Polski, ale i czarna plama w karcie

piłkarstwa polskiego, wpisana wołowymi literami 1:7!

Ogólna punktacja

I Igrzysk
Związków Zawodowych

PM.

1) KoUjap* —

m.

2) Metalowcy — 111
S) SmiCTządowcy — 1*4,5
4) Mlfdzyzw. — WIJ
5) Górnicy — 1«
<) Włókniarz* — «7,5
7) tpóldzialCY — 114,5
t) Badowlani — 122,5
f) Chemicy — 1(7

1«) Skórzani — tl
11) Odziałowcy

— «7,5
12) Spotywcy — «7
15) Cukrownicy — 58
14) Pocztowcy — 40,5
15) leinicy — 50,5
1<) Naftowcy

— 25,5

Hebda gra

dziś W Warszawie

W poniedziałek 23 bm. Legia miui ro-

zegrać spotkanie tenisowe z cyklu ligo-

wych z drużyną Radoniiaka, którego

nie można lekceważyć ponieważ w jego
barwach gra dobry tenisista Kurman.—

Reprezentanci Legii Skotiecki, Bełdow-

eki i Olejniszym 83⁄4 w Sopocie, a stamtąd

jadę na międzynarodowe mistraortwa

Polski do Katowic. Legia więc na mec*

z Radomiakiem zmobilizowała Hebdę,

który wrasz ze Strzeleckim wystąpią w

singlu i w deblu, barw Legii bronić bę-

dą nadto Wróblewska i juniora y Radzio

i Kudliński, (sg)

Poza tym, jak nie nabrać respektu
na widok tych wszystkich Szóstari-

czów, Czajkowskich, Miticów, Bob-

ków i niemniej sławnych ich kolegów,
udekorowanych srebrnym medalem o-

Hnrpijskiin- jjawą(... przewyższającą
drugie miejsce w Igrzyskach roku

1948?! Wystarczy tylko przerzucić
prasę zagraniczną z bardzo miarodaj-
ną angielską na czele, by wyrobić so

bie opinię, z jakiego ulani są kru-

szczu. Bynajmniej nas to nie zaskaku-

je. Już w czasie pobytu Partyzanta
daliśmy wyraz podziwu dla wysokie
go kunsztu piłkarzy Jugosławii. Po-

twierdzenie opinii naszej znaleźliśmy
później w Moskwie, a dalej w Belgrą
dzie i obecnie w... Londynie.

Obiektywna krytyka zagraniczna
jest niemal jednozgodna. Równie do-

brze, jak Szwedom, złoty medal przy

paść mógł drugiemu finaliście, który
miał mniej szczęścia i... niezbyt do-

brego sędziego Linga. O tym wszyst
kim warto przypomnieć w obliczu śro

dowego spotkania, by nie powstały
iluzje i fałszywe wnioski.

DAWNIEJ I DZIŚ

Z piłkarstwem Jugosławii szliśmy
przez wiele lat na równo. Dziś jeden,
jutro drugi na wozie! Niemniej jednak,
stwierdźmy obiektywnie, piłkarstwo
południowych słowian miało za gra-

nicą lepszą markę, niż nasze... Miało

też i... lepsze podstawy. Reprezenta-
cją mogliśmy dotrzymać im kroku, a

częstokroć i wysforować się naprzód,
gdy chodzi o kluby, to poziom w Bel

gradzie i Zagrzebiu był lepszy. Mówi

my o ostatnich latach przed wojną,
gdy jeszcze dawniej było inaczej. Re

zultateiii tej dobrej bazy klubowej
jest to, że dziś Jugosłowianie, mimo

znacznych strat wojennych, przewyż-

szają nas o głowę zarówno reprezen-

tacją, jak i poszczególnymi drużyna-
mi

Zdaje się, że tym samym powiedzie-
liśmy wszystko. Kto jest lepszy powi-
nien w sporcie wygrać. Słówko „powi-
nien" wstawiliśmy z uwagi na nieobli-

czalność, która jest również cechą, a

może i zaletą sportu. Ona to pozwala
wierzyć, że nawet w stuprocentowych

obliczeniach zamkniętych cyfrą minuso-

wą zdarzają się dodatnie niespodzianki
i na taki właśnie cud wielu lirTM.
CZY WYJDZIE LOS?

Kapitan PZPN liczy nawet na dwa

cudy. Pierwszy, że wygra wielki los na

loterii piłkarskiej i zwycięży olimpij-
skiego medalistę, a drugi — że druży-
na, która niemal w komplecie zawiodła

(.Ciąg dalszy na str. 2-ej)

POtSKA

lanlk

landuda Baiwiński

Waika Parpaa Gajdzik
Gracz Al MM Cieilik

W

Czajkoviki H lob«k Mitic

Atanaskovicx levanovicz Czajkovtki I

Stankovicz Irawvici
" " JXOllBtlcX ~

JUGOSŁAWIA

Hokmit techniczny pszy wrócony!
NIEDZIELĘ odbyło się w War- J radny — prok. Banc, radny II — kpt.
szawie posiedzenie Komisji Sta- j Neuding.

W czasie posiedzenia Komisji u-

chwalono szereg poprawek w regula-

(Dokończenie na str. 2-ej)

Rewelacja Wybrzeża — Olszetvski (215) walczy zawzięcie s młodym Będkow-
skim (439). Obaj nie osiągnęli jednak rewelacyjnych wyników.

Uroczystosc

tutowo - Regulaminowej PZB, która

uzgodniła listę kandydatów do nowe-

go zarządu PZB, która będzie przedsta-
wiona Walnemu Zgromadzeniu na po-

siedzeniu w dniu 29 sierpnia w Pozna-

niu. Kandydatura prezesa zostanie osta

tecznie ustalona dopiero w Poznaniu.

Natomiast już ustalono nast. listę:
wiceprezes organizacyjny — Prendow-

ski, wiceprezes sportowy — Bielewicz,
wiceprezes finansowy — dyr. Skoczylas,
sekretarz — Rosiński, skarbnik — Mro

zowski, gospodarz — Nowakowski,
przewodniczący Wydz. Sportowego —

Bartosiewicz, przewodniczący WSS —

Plewicki przewodniczący Wydz. Wysz-
koleniowego — Lisowski.

Odnośnie kandydatury kapitana
związkowego, Komisja nic doszła do

porozumienia. Wyłoniły się dwie kan-

dydatury: Łukaszewski, Derda, a dopić
ro Walne Zgromadzenie ustali, który s

nich otrzyma to stanowisko.

W dalszym ciągu ustalono następują-
cych kandydatów: referent zdrowia —

dr Albrycht, kronikarz — Tomaszewski,
referent spraw zagranicznych — Welt,

Pierwszę. Ogólnopolskie Igrzysk? Związków Zawodowych zakończo- .

ne zostały w niedzielę, 22 sierpnia- rb. uroczystością wręczenia nagród,
zwycięskim Związkom. Na stadion w maszerowały poczty sztandarowe

Związków, które zajęły czołowe nrejsca w punktacji ogólnej. Na cze-

le szli zwycięzcy Igrzysk Kolejarze, w swych bordo-granatowych kostiu-

mach. Poczty ustawiły się na murawie boiska, a kierownicy zespołów
podchodzili kolejno po nagrody, wręczane przez posła K. Witaszew-

skiego i generalnego sekretarza KCZZ, min. Kuryłowicza.
Najwięcej nagród zebrali oczywiście Kolejarze oraz drudzy w punkt-

tacji — Metalowcy. Po wręczeniu nagród, przy dźwiękach hymnu na-

rodowego, opuszczono flagę państwową, zamykając Igrzyska.

Lekkoatleci

Jedyny sposób nm napastników jugosłowiańskich

zaproszeni
do Rumunii

P
Ł L A. otrzymał zaprosze-

• nie dla kilku czołowych za-

wodników na międzynarodowe za-

wody w Bukareszcie (11 i 12 wrze-

śnia).

Łomowski i Adamczyk, najpo-

ważniejsi kandydaci udali by się

do Bukaresztu samolotem. A rf*

, nńzfamyAfcAwKfcyj <U>j V^Jb,

gf&ńt«•*mV--\9wJ>i?.

CM $a*K. ^a
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Czy Warszawa naprawi
porażkę belgradzką? /

(Dokończenie ze str. 1 -ej)
w Kopenhadze będzie właśnie egzeku-
torem tego zwycięstwa! Daj mu Boże,

by zi-L-Hy się obydwa śmiałe sny. Na-

pewno zaklaszczemy w dłonie i złoży-

my llold jasnowidztwa. Ponieważ jed-
nak jesteśmy ludźmi przyziemnymi, to

też trudno nam ululać się iluzjami i

wysuwamy przeciw tego rodzaju kon-

cepcji zastrzeżenia.

Cala zmiana w drużynie przeciw Ju-

gosławii polega na tym, że miejsce Gór

skiego wzgl. Kohuta zajmie Alszer, o

którym przed kilkoma Uftianii kręiyia

WCfjja, źe pticil ofiarę ćwiczeń w trój-

ikbku, zamiast Jabłońskiego li grai! ma

Gajdzik i za Skromnego — Janik. Na

tego rodzaju zmiany można by się je-
szcze pisać, alf wolelibyśmy, by n**lą-
piły one tez nieCo bliżej bramki. Gra

rońcę w pierwszej chwili dostał by mo-

że lekkiego szoku, jednak zdyscyplino-
wanemu temu zawodnikowi możtiaby

wytłumaczyć sytuację i gry na lewej
obronie nie uważałby chyba za coś

uwłaczającego czy... pierwszy krok do

wyeliminowania go z reprezentacji!!

Mamy wrażenie, że krakowianin speł-

niający doskonale rolę trzeciego beka

dałby sobie niemniej dobrze radę ja-

ko boczny obrońca i szybko zaaklima-

tyzował by się na podobnej pozycji.
Mielibyśmy wówczas blok defensywny
złożony z trzech rosłych, silnych ludzi,
którzy w walce o górne piłki dawałi by
sobie niezgorzej radę. A tych górnych
szybkich piłek będzie xe strony goici
naszych napewno sporo.

ZASTRZEŻENIE NR 2

Wolno było naturalnie kapitanowi

Związkowemu, ponoszącemu odpowie-
dzialność za skład nie pójść na tak wiel

kie w jego mniemaniu — ryzyko,
ale dlaczego znajdujemy obok rezerwo-

i&tem

wyeh Flanka i Grunera również Skrom

nego i Szczurka?

Czy p. Alfus, który bawi! przez kil-

ka dni w Warszawie nic nie słyszał o

słabej formie Legionistów,' a co waż-

niejsze o poważnym kryzysie w druży.
nie wojskowych i bardzo radykalnych
środkach, na.jakie zdecydowało się słu

sznie kierownictwo klubu?

Nie wydaje nam się, by był to odr

powiedni moment do powoływania sa-

wodników warszawskiego klubu w więk
szej ilości do reprezentacji nawet jako
rezerwowych, którzy mogą się przecież
znaleźć w akcji.

Mielibyśmy zastrzeżenia również eo

do innych pozycji. Jeśli Bobula nio bę-
dzie o pełnych 100 proeent lepszy, niż

w Kopenhadze, to pociecha będzie sła-

ba. W, stolicy duńskiej nie potrafił wy-

krzesać ze siebie ani krztyny bojowoici
i energii.

Kto wie czy niezrobii by tego w

j Sensacyjne

zwycięstwo Wfoclsswk!

piłkarze pokasiani 2:3
WROCŁAW, 22. 8. (Tel. wł.) Wbrew

wszelkim prognostykom i wyliczeniom
piłkarska reprezentacja Dolr.ego Śląska
pokonała reprezentację Związków Zawo- ;

dowych Jugosławii, występującą pod na-;

zwą Dalmacja w stosunku 3:2 (0:2). —j
Zwycięstwo nie było przypadkowe. Było '

ODO rezultatem pięknej i ambitnej gry. I

i!

SPOTKANIE tenisowe międzystre- • Drugi singl między Cernikiem a Sid ;

foweo puchar Davisa, rozrgywa j wellem odłożono na dzień następny, większym stopniu Kubicki, mimo za<

ne w Bostonie między Australią 1, Cernik teoretycznie nie ma wielkich, strzeżeń, że gra tylko jedń? nogą.

obrony naszej w Kopenhadze mogła i Czechosłowac ;
ą obfituje jednak w nie szans, ale skoro istnieje jednak moż- ( Cóż napisać o Jugosłowianach?pozbawić człowieka wszelkich złudzeń.

Jeśli jeden i drugi obrońca gonili za
'

dobrymi skrzydłowymi duńskimi, .iak

pieski za nogą odtrącają nawpół po-

błażliwie nieszkodliwych natrętów, to

wolno nam mieć poważne obawy, juk
to wypadnie z jc9zcze lepszymi skrzy-

dłowymi Jugosławii.

sfodzianki Po dwóch grach poiedyń nr.ść ogólnego i to wielkiego sukce-1 Skład ich podajemy na innym miej-

czych, rozegranych w pierwszym dniu su — kto wie, ozy Czechosłowak nie scu. Różni on się od finałowego w Lon-

iak podawaliśmy Australia prowadzi- j wzniesie się na wyżyny i zdoła to de

ła 2:0 i nic, zdawało się, nic WTÓżyło ' cydujące spotkanie wygrać? Dla teni

by wynik końcowy nie przyniósł wy
'

sa Czechosłowacji zrodziła się wielka

CESARSKIE CIĘCIE
W nndzwjczujnym numerze piątko-

wym wspomnieliśmy o pewnej śmiałej.

gckiej porażki Czechosłowacji,

Tymczasem niespodziewanie Czecho

słowacy Drobny, Cernik wygrali de-

bla s parą Brown, Long 10:8, 4:6, 6:3,
6:4.

Następnego dnia miano rozegrać [•>

koncepcji jaka roi się nam w głowie, oba pozostałe single, zdołano jednak jg
Dzii możemy ją zdradzić. Mając na j rozegrać tylko jednego, który trwał...;
uwadze konieczność uszczelnienia tylów ; przeszło 4 godziny,
wobec lotnych 1 niebezpiecznych na-

1
Drobny widocznie postanowił zreha

pastników jugosłowiańskich, wazylibvs- bilitować »ię za porażkę z Sidwellem

my się na radykalne cięcie i trójkę de-1 i walczył do upadłego z Quistem.
Mecz wygrał ostatecznie Czechosło-

wak po pięciosetowej dramatycznej
walce 6:3, 3:6, 18:16, 6:3, 7:5. Było to

spotkanie o tak niebywałym napię-
ciu. jakie dawno już nie oglądano —

a wynik przynosi zaszczyt tenisiście

CSR.

fensywną (wliczamy środkowego po-

mocnika) zestawilibyśmy: (Gędłek —

Bartyln — Parpan!).
Można by ewentualnie jako stoppera

użyć twardego i nieusiępującego ze swe

go miejsca Tarki zamiast Bartyli.
Pa'-vnn d?sygnowany na lewego ob

Liigi iu&ioui&j

Kilkanaście tysięcy widzów w dnia

:>iuxircia Igrzysk Ztu. Zawodowych i 30

tysięcy w dniu ich zakończenia jest
nymoiniyni dokumentem, że Igrzyska
zainteresowały i spełniły swe propagan-

dowe. zadanie, Różnorodność imprez, w

wielu ivypudkach dobry poziom sporto-

wy, ostre i zacięte walki złożyły się
zarówno na atrakcyjność widowis!coivą
zawodów, jak i na wartości osiągnięć
czysto sportowych.

Bilans zatem I Igrzysk Sportowych
Związków Zawodowych jest niewątpli-
wie dodatni. Chodzi teraz oto by suk-

ces ten umiejętnie był zdyskontowany.
Ideą bowiem jest, by wszczepić sami-

dynie tylko w dwu pozycjach: miejsce
w bramce zajmuje znów doskonały Szo

staric, a na prawym skrzydle zamiast

słabszego Cimermancieza gra Miehailo-

vic, którego nie wystawiono przeciw

Szwecji s powodu kontuzji.
W zeszłym roku w Belgradzie grało

siedmiu piłkarzy z dzisiejszego składu.

Pięciu innych oznacza bezsprzeczne
wzmocnienie zespołu!

.Tak więc wyglądają nagie fakty, a co

przyniesie nam środa — zobaczymy!

T. Maliszewski

Coście mogą być zadowoleni, gdyż

Krzyk nie miał szczęścia: rzut karny j
strzelił w słupek. Szczęścia nie miał też-

w pierwszej połowie Sierzęga. Strzelona '

aa bramkę piłka w momencie kiedy zda -

wało się że ląduje w siatce, zawadziła!

również o słupek i 'wyszła W pole.

Zespołowi wrocławskiemu należy się
w pełni zasłużony poklask, mając przed

sobą twardego, doskonale wyszkolonego

przeciwnika, potrafił wnniesć aię na wr.

«oki poziom i mecz TOMrzyęnąć na ewo-

ją konsyfó. Było to tym trudniejaee, że

goicie wzmocnili swój skład zawodni-

kiem ekipy olimpijskiej. Poiza tym wro-

cławianie potrafili ze stanu 0:2 aepcŁmjć
przeciwnika do defensywy, obsypać la-

winą ataków, strzelać kolejno trzy bram-

ki i mecz wygrać.

Jugosłowianie grali modnie, wychodzi-
li szybko na pozycje, dobrze strzelali i

szybko kombinowali, ale natrafili na do*

skonale usposobionego prEeośwn&e i

ulegli. "

W ich drożynie najlepiej grała obrona,
w ataku bardzo podobał cię praworfersy-

(Kowy Aadrijacev. Pomoc grała dobrze

ła&tyoanie, wygrywając dużo pojedynków

dzijki do-akoaałej grze głową. Grę roz-

poczynają Jugosłowianie, którzy prze-

prowadzają atak prawą Kłrosną zakończo-

ny rogiem. Wrocławianie rew&nżuj; ńę
atakiem prawą stroną zakończsooyun 6trza

lem Sierzęgi w aut. W 8 mim. bramksrz

broni rofcinaonadą strzał Lusticy, w 9 ui.

ctak Polaków zatnzymęł ręka obrońca

gości. Podyktowany rzut kamy nie wy.

korzystał KrejŁ, trafiając w słupek. Po

kilku minutach jeszcze jeden strzał Sie.

rzęgi trafia w słupek. Prowadzenie zdo.

byli Jugosłowianie w 31 min. ne strzała

prawosJcrzydłowego, który minął obroń-

eę polskiego, strzelił i piBca rykoezMem

wpadła w siatkę.. W 40 min. Luetica wy'
wabił Krzyka z brasnki i goście podnie-

/•

śli stan posiadania na 2:0.

Po przerwie gra wcale nie traci na

szybkości. Wrocławianie rozpoczęli szyb-
kimi atakami i zepchnęli przeciwmka
do obrony, po serii doskonałych zagrań,

°i4Slym oblężeniu bramki Dalmacji, w

21 min. do strzału dochodzi Zwoliński,

piłka odbija «ię od bramkarza, ale na

miejscu jest Sienzęga. Osuszający ryk
20.000 widowniąoeuajmia, ie jest 2:1.-—

Polacy nie dają przeciwnikowi wytchnie-
nia. Suną na jego bramkę jnk lawina. —

Rezultat jest po dwóch minutach. -

Przeprowadzony irec&iem aSsk uwień.

czcny zostaje zdobyciem bramki przez

Szymańskiego, który piłkę splaeował w

prawym dolnym rogu. Polacy nie spoczy-

wają aa laurach i przy szalonym dopin-

gu zdobywają oni w 23 min. zwycięskę

bronię przez Siereggę.
W ostatnich minutach gry goede czy-

nią rozpaczliwe wysPki by wyrównać,
ale wrocławianie są w tym dniu dosko-

nali. Końcowy gwizdek zbiegł się z pa-

radą Krzyka i tłum zaioei snrycięzców s

boiska. Kierownik drużyny jugoslowian-

skiej przymał, źe praeciwniL byl druży-

ny lepszą i w pełni zasłużył na zwycię-
stwo.

w regatach o mistrzostwo Polski
BYDGOSZCZ, 22.8 . (Tel. wł.) Prze-

prowadzone na torze regatowym w Lę-

gnowie pod Bydgoszczą regaty wioślar-

skie o mistrzostwa Polski zgromadziły
na starcie rekordową ilość zawodników

i osad: z Krakowa, • Warsza^-y, Pozna-'

I lowunie do sportu "k juk największe iz« i nia, Płocka, Kalisza, Włocławka, Barei-

! s:e Związkowców i właśnie tu oparciu Ina, Kruszwicy i Bydgoszczy.. Stanęło

RADOM (Tel. wl.). Na boisku „Bisnl" w

Radomiu ro?egtans zostały lawody molo-
c yklowe o mlsirzoitwo ligi tutlowej. By-
ła to czwarta I ostalnla «Umlnacja, po

której ustalona zostanie oslatocina klasy-
fikacja mistrzoslw Polski. W zawodach

brały udzisl czołowe drutyny: PKM War-

sia>)fa znajdująca >1« dotyeheias 'na pierw
i:ym miejscu w tabeii. KM Rswici I „O-
kĘClo" Warszawę. Rozegrano ? biegiw. W

każdym biegu slsrtowato po S «wodni-

ków. PetTczegftlne biegi dały naitapu]^-

CG wyniki:

przegrał
w

VROCLAW, 22. 8. (Tel. wł.) W Świd-

nicy Polonia pokonała w meczu o mi-

p'!\:ii-two druż>-nę Radaminka 2:1.

Bieg I-. 1) Wąilkowski PKM 1:45 min., 2)
Nowacki Rawler, J) Morawski Okęcia.
Czai Wąsikowjki-igo byl najlepszym wyni-
kiem dnia.

Bieg II: 1) Siekaiskt Rawle2 1:47, 1)
Chlebie: PKM, 5) Zendrowikl Okęcie. Wy-
iclg tan był Jednym z najbardziej emo-

cjonujących. Początkowo proweditł Chlł-

bicz, lecz Siekaiski wymija go na drugim
okrążeniu I nie oddaje prowadzenia aż

do msly.
Bieg III: 1) Dąbrowsk' PKM 1:51, 2) Ka-

pała Rawicz, 3) Bonchet Okęcia.
Biag IV: 1} Dąbrowski PKM 1:52. 2) Zen-

drowski Okecie, 3) Nowacki — Rawicz na

trzecim okrnżeniu Nowackiemu zgasł mo-

tor. Wyminął go Dąbrowski I wygrał bieg.
Bieg V: 1) Kapsla — Rawicz 1:53, 2) Mo-

rawski Okęcie. S) Globich PKM

Do wyścigu VI Okęcie wystawiło Innego
zawodnika zamiast Bonchet» pojechał
Kwaśniewski, jednak wycofał się zaraz ps

starcie na skutek defektu motoru WBSI-

kowskiemu zgasł motor I blag nlospo-
dziewanio wygrał Slekalikl

1:44.7 drugi WąBikowskt.
Bieg VII: 1) Nowacki 1 -.53. 2) Chlebicr,

3) Kwaśniewski.

o nie dźwignąć ogólnie kulturę wycho-
wania fizycznego. Żeby sport nie kieł-

kował jedynie wśrud co bardziej zapa-

lonych i entuzjastów, lecz by wchło-

nął setki tysięcy czynnych jego wyznaw-

ców.

Sądzimy, ic otwiera się whisnie te-

raz wdzięczne pole do działania w po-

szczególnych Związkach, wymagające
jednak enargicznych organizatorów i

umiejętnych kierowników. Mając do

do walki okoio 80 osad z 350 wioślarza

mi. Jedynym w tej chwili hamulcem

w rozwoju tego pięknego sportu jest
brak taboru. Mistrzostwa rozegrano w

sobotę i niedzielę przy pięknej pogo-

dzie i dużym zainteresowaniu publicz-
ności. VTyniki:

czwórki pół wy ścigo we młodzieiy do

lat 18 zwyciężyło BTW W 4 min. 17,5,
2) KW Gopło Kruszwica 4,48,

, ... . . ] jedynki II kl. zwyciężył Roszag Go-
cienia me z jednostkami, lecz dz,e-: pjo (Krusz,vica) 7.56i5) 2, Siesicki KW

i Wisła (W-wa) 8,34,

| czwórki wagi lekkiej zwyciężyło TW

j Płock 7,29,5, 2) TW Włocławek 7,33,5,
3) Kaliskie To w. W . Kalisz.

czwórki półwyścigowe nowicjuszy 1)

siotkami tysięcy, rzecz wymaga spręży-

stej organizacji i właściwego kierow-

nictwa, by wniknąć nie tylko do więk-
szych środowisk i skupisk ludzkich, lecz

i do tych pomniejszych, często zapom-

nianych
Jak iviemy, Igrzysku miały obok po-

— Rawicz ważnych osiągnięć pet me tu. i tam chro-

powatości. Niech będą doświadczeniem

t nauką na przyszłość. Nie mamy szcze-

TABtlA SRUPY

glor

1) Radomiak . i

2) Qstrovia t

5) Gwardia, Siei. i

<) Polonia, Swldn. i

lll-EJ

pkt.
7

1

i

4

st. br.

1<: I

17:«

11:1(

7>tł

Bieg VIII: 1) Siskalikl, 2) Morawski, S) Sinych zdolności organizacyjnych, dla-

Dąbrowski, klóry prowadził prjer pierw- czego odchyleniem od tej przywary nie

sze trzy okrążenia. Na czwartym wyminął „IQj, hy6 baśnie poczynania Związków
go na wirażu Slekalskl. i, , . . .... . TENIS W WROCŁAWIU

.. .. , .. I Zawodowych organizacji jednoczących

KW Barcin, 2) KW ZZK Bydgoszcz, 3)
TW Płock, 4) TW Włocławek,

jedynki pań młodszych: 1) Stawaka

AZS Kroków 5,58, 2) Łaszezakowiez

AZS Kraków,

WARTA NA DOLNYM ŚLĄSKU

WROCŁAW, 22. 8 . (TeL wł.) ligowa
drużyna Warty pokonała kombinowaną
drużynę Pafawagu i WUZ 8:1 (S:l),
zdoł)\-wając bramki przea Szoxytzuaka 6,

Genderę 1 i Bul skiego 1. Wrocławianie

byli oslsbiesni brakiem zawodnikó.w któ-

rzy grali tego dnia w repreientacji Dol-

nego Śląska.

Bieg IX: 1) Watlkowskl PKM 1:50, 2) Ka-

pała — Rawler. 3) Zsndrow«kł — OV«ci«. •
sol ><« pmr.y, n więc ludzi, któ-

W punklacjl ogólnej zawodów KMR zdo- | rsy z ppwnością lepiej od innych mo-

byl Zdobył 22 punkly. PKM 21. Okęcie 10. l gą HJ0snie pokonać najwięcej trudno- i Wrocław*.! AZS pokonał Krakowskie

WROCŁAW, 22. 3 . (Tel. wł.) W me-

cru • drużynowe mistrzostwo w tenisie

id? (Sg)
' Społesp 12:"

Z Asbothem
ciy baz?

W środę 25 bm. roapoczyn^ją aię w

Katowictch międzynarodowe mastreost'

wa Polski w tenisie. Niestety wydaje ssę,

że stawka graczy zagranicmycH (mimo
obietnic) nie będzie zbyt «iloa.

Wiemy napewno, że będzie paru Gze-

chów, niepewni sq Sawedai, a' a Węgrów
być moie pn?j«daae któfyś, ale udział

czołowego tenisisty Gwopy AAotiia je«t
bardzo M-ginJrn-%, ]akn jeat przycjyaa, że

turniej bfdde miał (piwdopodobnie)
blcdziutk) zesranieani obsadt — wud-

ivo dociec. A ukoda, bo Skonecki, jak
donoszą z Sopotu, dochodzi po chwilo-

wej niedyspozycji da (omy i mógłby tłę
anów „podci^gnęć- — ocaywiecie tylko
• naprawdę kl»»owyw graczeoi. (tg)

W Warsiawla przed maexam t Czecho-

słowacją, ktiry rozegrany zostania II

wrzeińia na stadionie Skry odbędzie «ię
obóz dla motocyklistów, na klftiy PKM

zaangażował trenera czeskiego.

W LODZI

ŁÓDŹ, 22. 8 . (Tel. wł.) Na tor* bab

lowym w Łodzi odbyły się wyścigi mo-

tocyklowe, wchodzące w skład 4-ej eli-

minacji drużynowej • wejście do Li«i.

Do pojedynku na Mercie rtaaięU zawod-

nicy Olimpii (Grwłsiędz), Tramwaja-
rza, DKS łódzkiego. Ze wszystkich odby
tych bieg&w na wyróżaietłie zasługuje
brawurowa jaeda Kołeczka (Tramwa-

jarz), który mycka} najlepszy ert rs dnis:

4 ekręłmia toru przejechał on w cza^a

1:44.

Motocyklista DKS, Mucha, uległ pod
r»*s jazdy wvpsdkowi, na mnęśeie kon<

tuzja okazała się niegroźna.
W ogólnej punktacji* awycifrftwo od-

nieśli motocykHćci Olimpii — 20 pkt.,
prsed Tramwajarwauii — 17 pkt. i DKS

NA ŻUŻLU W PUCKU

PUCK. - W trójmeciu o mlttrw

atwo Liji Żuilowaj na torza w Ptie*

ku awycięiył LKML Leszno — 21

pkt, priad KMO Ottrów — 19 pkt.
i GKM Gdańsk -- 9 pkt,

Najlepazy czaa uzyskał Saoczyk
(LKM Leszno) — 1:40 mia. — aa

[4-ch okrążeniach toru..

Ten mecz się podobał
miejsca uzyskujqe V pkt., 1) Gdynia 14 p.,

Czastochowlanla zdobyli pkt. 11 .

<7 wrót

ligi

POZNAft. 22.8 (Tel. wł.). Prasa — Arty-
tci 2:0 (1:0). Drugi* z rządu piłkarski*
spotkania o puchar wędrowny między
dziennikarzami I zespołem artystów scen

poznańskich wywołało w Poznaniu nia
notowana do ta] pory zainteresowanie,
gromadza.c na boisku Warty przeszło 12.000
widzów. Spotkani* poprzadilła udana re-

wia piłkarska, której aktorami byli rów-

nl»t członkowie związków iswodowych.

Maez zakoftezył sla po zacląta) ®rz«,
zwycięitwem dzlannikarzy 2:0 (1:0). Bram-1 łAn* .„ „ „

kl dla xwyci^skleoo zespołu uzyskali red. ;
ŁOUZ

«
8l lTeL *«•) Rotefrany w

Smigiak, najlepizy gracz na boisku oraz : Pabianicach meet piłkarski o wcjicle do

rad. Wqehalskl. Doskonałymi s«dziaml! IJ(I międey gdaMc* Lechia a miejsco*
spotkania byli: przewodniczący Wol. Rady '

nrr _, . ,

Narodowe] Plaknlawskl oraz prziwodnl- yH,n"r nctyl wycięstwem
czący Woj. Rady Kultury, dr Szałagan. ] 5:2

BYDGOSZCZ, 22.ł (Tal. wl.) . Na torzo | Lediia aaprezeutowaU me bardzo do-

tużiowym stadionu mlejiklogo w tydgoiz- ; •
. ;

czy rozegrano motocyklowa spotkani* o i ua TM" 1 P° a ^glfUem prXewyż.
mistrzostwo II Ligi. pomiędzy Częstochow- s *"* «urowy i chaotycznie graj|cy łe.
•kim Kl. Motorowym, SSM ftdynl» I ml»]- spół PTC, w którym jedynie Miler ara

ścow* Polonią, dla które] kierowcy Buda, j,c M ««dku pomocy, mełnił do itter?
Bonin I Tomaszewski zdobyli planrsz* _ , . „ ''T

wy awe zadanie. Po i mi anie. Mron aawo.

dnik len pnmiócł się do atAu I tu cal- .

kowride „apa^" wMd nieudolnie ^r».

j;cych kolegów.'
Bramki dla PTC (dobyli: Zuber i Ku

rowski. Dla goach Go id tik 3, Rogacz 1

i bramkarz Pokorski z rzutu karnego 1.

Sędziował p. Nowak z Bytomia. Na sta-

dionie znalazło się tylu widzów, ilu mo-

gło pomieścić skromne boisko PKS. (L)

POGOŃ - KOSZARAWA 3:0

KATOWICE; 22. 8. (TeL wł.) Pogoń—

Konarawa 3:0. Pogoń w doskonałej for-

mie, mącznic lepazej od śliskich drużyn

ligowych. Wyróżnił się młodalutki skrzy-

dłowy, Sąsiadek.

dwójki podwójne młodszych z powo-

du wycofania KW Wisła W-wa bieg nie

dochodzi do skutku. Walkowerem zwy-

ciężył AZS Kraków,
czwórki półwyścigowa pań nowicju-

szek: 1) BTW Bydgoszcz 5,39,1, 2) TW

Płock, 3) KW .Wisła "W-wa,
czwórki II klasy: 1) TW Płock 7,10,9,

2) KTW Kalisz, 3) KW ZZK Bydg.,
czwórki półwyścigowe: 1) TW Wło-

cławek 7,31,9, 2) ZKS Pocztowiec Byd-

goszcz, 3) KW Gopło Kruszwica,

dwójki bez sternika Mistrzostwo Pol-

ski zwycięża BTW Bydgoszcz 7,25 w

składzie Świątkowski, Radliński,
ósemki nowicjuszy — bieg z powodu

braku zgłoszeń nie odbył się.
~ Wyniki i niedzieli: jedynki pań
mistrzostwo Polski dowgrid AZS Kra-

ków 6,25, ,

czwórki pań mistrzostwo Polski: ?)
BTW Bydgoszcz osada druga 5,23,8 w

składzie Linda Ginter, Zicntkiewiczów-

na, Woźniakowa, sternik Polakowska,
2) Osada I BTW, 3) WTW W-wa,

czwórki ze sternikiem Mistrzostwo

Polski: 1) BTW Bydg. 6,35,5 (Kos*cie-

lak, Koterka I, Koterka II, Suligowski,

Kia ma

rządzić

9MJPZS
(Dokońesenie ze str. 1-ej)

miale sportowym, Na}wa£nie}au| po-

prawką jest częściowa skreślenie par.

52 Rejj. Sportowego. Pntywrócono,'
zgodnie x przepisami AIB-y, nokaut 1

techniczny w wypadku kraltufi u-
1

wodaika. A zatem ule będaie tak, }ak

dotychczas, ii w razie, konhuji walki

było rozstrzygali* aa punkty do eh w*

li wypadku.

Sprawę poprawek w regulaminie sę-

dziowskim odłożono-de rozpatrzenia ple
nutn Zarzgdu PZB, gdyż komisja chae

jeszcze zasięgnęć opinii wszystkich okrę
gdw. Mianowicie chodzi -tu e podział
sędziów na katcgftrie, podiiał sędziów
na punktowych i prowadzfeych walki

na ringu o estatecmi weryfikację srbi-

trów.

Relorna aristrzoetw indywidaalaych
i druiyaowych Polaki zoetała uchwa-

lona w.takim samym brzmi*&iti, )ak
to podawał (proiekt) „Przegląd Spor-
towy" w N-ra* z dnia 36,7.48 r. Od -

noai sią to zarówno Qo<ct druiya, |a-
kle wystawiafą po«csaf6ine Okrągi,
iak i systemu mietnoetw indywidual-
nych.

BYDGOSZCZ, 21» (Tel. wl.) . Na stadło*
nie mlajsklm w Sydgoiiery odbyło al«

•potkania piłkarskie o mltfrostwo Wojska
Polskiego pomiędzy reprezentacja lubli-
na I Bydgoszczy. Meci lekortczył ii* wyni-
kłem 1:5 (2:1).

sternik Szyperski), 2) TW Polonia Poz

nać. ZZK zeszłoroczny mistrz nie bro>

nil tytułu, oscezędzajgc swf c-łsos do

biegu damęk. -

Czwórki bez stemiks mistrzostwa

Pelski awyclfżyłłj '«ićspeddewcsle KW

ZZK Bydg," 6,33, (Wojtkoviok, Attdraa--

jak, Bieliński, Popowtki). Zasiiorocmf

mistrs TW Płock przcgrsł o kilks ccc=

tymetrów.

Jedynki mistrzoshvo Polski, — Ro-

ger Verey AZS Kraków 6,56,5, 2) 5ca.

ba AZS Kraków 7,10,9, 3) Nadzieja K.W

Gopło Kruszwica 7,31,8.

Dwójki mistrzostwo Polski zwyciężyć
ło TW Polonia Poznań 8,25 (Nikiel,
Borecki, sternik Sperakowski), 2) KTW

Kalisz 8,54 zeszłoroczny - mistrz PW

Płock nie mófrł bronić tytułu s powo-

du braku łodzi.

Czwórki nowicjuszy: 1) BTW Bydg.

7,01,5, 2) KW ZZZK Bydg, 3) TW

Płock.

Jedynki nowicjuszy: Roszag TW Go-

pło Kruszwica 8,13, 2) AZS Kraków —

Ciesielski. „

Czwóriii młodszych: 1) TW Płock

2) KTW Kalisz, 3) KW ZZK

Bydg.

Dwójki podwójne mistrzostwa Polski

AZS Kritków 6,36,2. w składzie Vcrey —

Scaba, 2) KW Gopło Kruszwica.

Jedynki młodszych: KW Gopło Kru-

szwica Roszag 7,50,2, 2) AZS Kraków

Bujak-
Ósemki mistrzostwo Polski e nagro-

dę przechodni; Prezydenta R P. zwy-

ciężyło BTW Bydgoszcz 5,42 (światków

dci, Koterka I, Kościelak, Nowak, Krę-

żelewski, Radsiński, Koterka EL, Suli-

gowski, sternik Szyperski), 2) KW ZZK

Bydg. 5,52.

Kraków
ieBefanu ges

KRAKÓW, 22.8 (Tel. wł.). Kraków - Wi-

sła 4:3 (2:0). Ligowa Willa bez Gracza I

Flanka uległa w sobot* na własnym boi-

sku teprezanlacjl Krakowa 3:4 (0:1). Re-

prezentacją Krakowa stanowiła dtutyna
Orląt, kt6ra wróciła ostatnio z triumfalne-

go tournee po Ziemiach Odzyskanych.
Oriąts wygrały tailutenle, demonstrując
skuteczną I ełlarną grą. Bramki zdobyli:
Itadlar Z, Boczarskl I Wawrzuslak po 1.

dla Wisły: Kohut Z I Rupa.

Na zawodach trzech zawodników Wisły
obchodziło swój* jubll*usza: Sołtysik <50

m*eiu, Gl*rgl*l SM m*uu I mgr Fll*k Mi-

chał 300 meczu. Prazet Wisły, dyr. Orzeł-

•kl wręczył Jubilatom złote sygnety.
+ O wejicle do kl. A Łobzowlanka po-

konała Trzebinią 2:0 (1:0), a Okocim —

Podhale 4:2 (2:1). W tabeli prowadzi Łob-

zowlanka 7 pkt, przed Okocimskim —

Trzebinią — « pkt.' i Podhalem — 2 pkt.
Do drugiego wyłclgu ulicznego A. P .

o iloty laur Wawelu, klóry edbądzle slą
12 września, wpłynąły zgłoizenla kierow-

ców czeiklcb: Dobryego, Antona, Howor-

kl, Pohla l Hodaca. Startować oni bądą
na czeskich maszynach fabrycznych. Z

Warszawy nadesłali zgłoszenia Wlarzba f

Sueharda. Wobec odwołania wyścigu ka-

iowlcklega, wezmą w nim również udział

najlepsi zawodnicy tląscy.
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zdali dobrze
istrzowie: Kargier, Grzywocz, Borowski Rademacher, Grądkowski, Cebulak, Paterok, Stec

MOŻEMY być zadowoleni, 12 dzię umie boksować 1 zademonstrował jest ciągle tylko b. dobrym materia- kasował. Natomiast już w walce lina rem, ale nazbyt chaotycznym i jemu tę włożyć więcej serca, bo swym sil
ki Igrzyskom Związków Zawo- zupełnie dobry poziom techniczny. »-- - -...»—- «• • •

7
*

'
*

.
ki Igrzyskom Związków Zawo

dowych już na początku sezony zo

rientowaliśmy się choć częściowo w' EKWIL1BRYST YKA

stanie naszego pięściarstwa. Bo nie-

wątpliwie Igrzyska były wielką r.ewią

;BOKSERSKA

łein,. wymagającym dużego oszlifowa- łowej pokazał klasę i dowiódł, że w też przydałoby się jeszcze oszlifowa- nym ciosem z prawej, nie daleko za-

nia. Z pozostałych kogutów na wy- lekkiej będzie go w tym sezonie bar | nie techniczne. Dobry był Michalak jedzie,
różnienie zasługuje Kujawa — bok- dzo ciężko pokonać. Dobry był Stefa (Górnicy), o którym na pewno usły-

w/, .... ,, •,.«,. ser już zupełnie nieźle wyszkolony niak z Łodzi, którego ze względu na ; szymy jeszcze w nadchodzącym «e-
1

. .DWURUNDOWIEC"
- W kogucie, klasą dla siebie by, ,e- technicznie. Łodzianin Stanikowski długie ręce można by nazwać pol- zonie,

po skiego boksu. Powiedzmy otwarcie,! dnak Grzywocz Maksio w przedbo jest jeszc;!e b_ mlody . słaby fizyc2. s]dm AI Brownem. Stefaniak nie jest I

bokserzy zdali egzamin, złożyli mo-j >»«* walczył słabo, zdawało się, że na ni6f ale jest też dobrym materiałem. jednak „odkryciem". Dobrze jest on i P0D Z*ELIĆ SIĘ MEDALEM

że na trry z plusem, a nie na piąt- ^et w finale nie wzniesie się na mię , _„ j znany w Łodzi, gdzie w tym roku' W półśredniej Cebulak i Trzęsow-
kę, ale. to na początku sezonu zupeł- dzynarodowy poziom; Tymczasem FAJTER Z PIOTRKOWA 2dobył indywidualne mistrzostwo tego j właściwie powinni przekrajać zło ^ecic
nie wystarczy. Nie zapominajmy bo- al ^ zaK zrobił wszystkim duzą niespo W piórkowej zwycięstwo przypa- miasta •

^

mpnal na nńł Qtrtrtttfli An! wm oa!«4

wiem,' że to dopiero koniec sierpnia.' dziankę. Poskromił on Brzóskę w do dło Borowskiemu z Piotrkowa, bok-

Trudno więc było wymagać od chłop skonałym stylu, a jego sztuczki tech serowi o silnych ciosach, umiejącemu GRĄDKOWSKIEGO
ców, biorących udział w bardzo cięż- niczne graniczyły z ekwilibrystyką dobrze walczyć na dystans. Borow- WARSZAWA ZEGNA
kim turnieju, aby zaprezentowali do

skonałą formę i kondycję fizyczną.
A jednak wśród pięściarzy oglądali-

ty medal na pół. Stoczyli oni ze sobą
| niemal równorzędną walkę. Cebulak

• miał nieco lepszą i skuteczniejszą
: końcówkę, za co pewnie przyznano

Kotfetn* aki wypadł dość -debrze. Jest

to jednak' niestety pięściarz „dwunmdo-

wy", który prowadząc przez dwie pierw-
sze rundy, dzięki dobfej laktycc i intc-

cia. Poproetu na finiszu nie umiał prze-

ciwników wyprzedzać ciosem, co być mo

że jest wynikiem niedostatecznej kondy.
pięściarską. Zapanował on nad rin- ski nie jest rewelacją. Już w ubie- W półśredniej rewelacją turnieju mu zwycięstwo. Ciosy, które zadawał fizycznej. Dobre warunki posiada
giem niepodzielnie i potrafił komple głym sezonie odnosił poważne sukce był udział weterana Grądkowskiego, ' pomorzanin były celnie,'sze i wydaje krakowianin Rapacz, który \ Kóssow-

tnie zablokować groźnego Brzóskę, sy, a przede wszystkim może się który postanowił zakończyć swą ka- ' mi się, że jednak czyniły wrażenie skim stoczył zupełnie równorzędną wal-

śmy i takich, którzy pokonali szczy
^ trz eba dodać, że Grzywocz jest w szczycić znokautowaniem Sieradzana, rierę bokserską w swym rodzinnym na łodzianinie. Nadto Cebulak po- kę. Zdaje się, ife o tym bokserze rów-

waczyc

tej chwili słaby fizycznie i waży za- Jego przeciwnik Panke był stylowszy mieście —, tam, gdzie ją rozpoczął siada niewątpliwie bogatszy repertuar nieź jeszcze .usłyszymy .w. tym sezonie.

ledwie 52, kg, a więc niewiele prze- ale mniej skuteczny. Właśnie dzięki przed 16-stu laty. Grądkowski * wiel, ciosów niż Trzęsowski. Łodzianin czy W półciężkiej na.ogół posucha. Trium

kracza ponad limit wagi muszej. stylowi rozstrzygnął on walkę finało kim nakładem pracy i ambicji przy-' ni wrażenie boksera, który nadal nie fował Paterok, gdyż wszyscy jego mało

Brzóska potwierdził naszą teorię, wą z Matlochem na swoją korzyść,
'

gotował się do Igrzysk i zdobył zło- , wyczerpał wszystkich swych możliwo doświadczeni przeciwnicy zlękli sig jego
którą wyłuszczyliśmy powyżej, a to, W lekkiej na czoło wysunęli się ty medal. Był on bez wątpienia naj ści. Sądzimy, że gdyby chciał — to fantastycznego ciosu, sygnalizowanego
że samym fajtingiem nie można wy Rademacher i Stefaniak. Rademacher bardziej stylowym bokserem turnie-' jeszcze wiele' mogłbv sie nauczvc

!
- t-<••i - »ii•

. . . . . j ... , . . . . „ , «....Ti .

—

'
na metr, który trafiał w aołgdck i wysy-

grac w ringu i gdy zajdzie potrzeba wolno „rozkręcał się , początkowo ju. Finalista —

pomorzamn Paliński, Jednym słowem, Trzęsowski jeszcze , , , , . .
_ ,

... n.., .ii .. ,, . ,
•

, . , ... ... . . do krainy marzeń. Ten obszerny cep
technicznie. riotrkowianm mecze miai dosc słabe i za dużo m- jest twardym pięściarzem — fajte- musi popracować nad sobą i w prace

1

rae może jednak byc straszny dla ru-

tynowanych bokserów, który z pewno-

ścią zawsze go imifcną. Szkoda, że z tur-

nieju został po dość przypadkowym no-'

kancie wyeliminowany Urbaniek, który
miałby w finale chyba najwięcej do po-

wiedzenia. Bork bardzo słabiutki, a w

finale położył się na ringu przed otrzy-

maniem ciosu. Rudzki , nic poczynił żad-

nych postępów i jest ciągle tylko mate-

riałem. Szczypiński potrafi mocno ude-

rzyć, ale nie uinie^ wyrobić sobie poby-

tową formę.

Przykładem dla wszystkich młod-

szych powinien być Klimecki — stu-

procentowy sportowiec, który był
świetnie przyszykowany do zawodów,
Wykazał on wielką karność i dżen-

telmeństwo, stosując się, bez zastrze

żeń do Komisji Odwoławczej, która

postanowiła aby powtórzył on spot-
kanie ze Zmorzyńskim. I dlatego
twierdziliśmy z całą stanowczością,
że Klimeckiemu stała się krzywda.
Wygrał on bowiem swą walkę fina-

łową z* Stecem (co do tego nie ma-

my najmniejszej wątpliwość!).
Jak zwykle bywa na tego rodzaju

turniejach — poziom, szczególniej w

walkach początkowych był bardzo

różny. Temu się jednak nie ma co dzi

wić, bo nawet w czasie mistrzostw

Polski zdarzają się mecze słabe. Je- [@Q2 KI j fT)6CKjeflO ~ SKrZUWClZOnO
dnak w półfinałach i finałach poziom

Walko o złoly medal Z. Z.
rozgorzała na dobre w'półfinałach i finałach

Stec jest obiecującym bokserem

walk znacznie się poprawił. Okaza-

ło Sjię że do ostatecznych rozgrywek
dostali się istotnie najbardztej war-

tościowi zawodnicy.

JAKIM STYLEM?

Może nas zainteresować odpowiedź
na tego rodzaju pytanie? Jakim sty-
lem boksowano? I odpowiemy: Wśród

naszych pięściarzy wyczuwa się coraz

Wyraźniejszo tendencje walczenia na

pójdystans. Większość bokserów *ta

rała się narzucić inicjatywę i atako-

wać, bić mocno i skutecznie. Jednym
•łowem, starano się -boksować tak,
jak to

' czyniono' na prawdziwej Olim-

piadzie. w Londynie, Czy jest to kie

TURNIEJ bokserski Zw. Zaw. im bliżej finałów, tym stawał się
bardziej interesujący, poziom bowiem walk podnosił się wi-

docznie, a siły przeciwników wyrównywały. Nie wszędzie jednak.
Okazało się bowiem, że czołowi nasi pięściarze ekstraklasy, którzy
w eliminacjach wałczyli raczej niemrawo, w finale (a więc rozkładali

siły) pokazali klasę y/ysoką. Dotyczy to w pierwszym rzędzie Grzy-
wocza, który w niedzielnym finałowym spotkaniu z Brzóską zade-

monstrował boks najprzedniejszej marki.

Wróćmy jednak dla porządku do (Spółdz.) 1 Grzywocz (Górn.) ze Stani-

półfinałów, które rozegrano w sobo- Panke (Spótdz.)
tę. W muszej skończyło się dość

szybko. Zarówno Lindner jak
ger wygrali w II r. przez k. i

Borowski (Chem.)
Matlo-

Tyra-

się walkowerami, spowodowanymi nie j (rwnika. Ale czy to wystarczyło do zwy-

chem (Górn.)
Kar- łą (Bud.).
Obaj w*' ekl(a: Kryslak (Chem.) z Kottasiem

..,- .1 Ti (Sam.) I Rademacher (Met.) ze Stefania^
mają cios i niezłą technikę. Przewa- .. Mom (wtókn.).- ---- - &

ga ich była widoczna. ! W. półirednia: Grądkowski (Bud.) z Bor-

W koguciej Brzóska stoczył bar- cowskim (Spół.) przez t. k . o. w III r. I.
-, •(-- -w;_ . . dzo ładną walkę z KujaWą, który od Ml«halalcl«n (G6rn.)
runek -śłuśz»y? To JUŻ infca sprawa,',

^
.r , ,

• ii' . o,. *• «'odma: Trzęsowski (Wlokn.) z Ko»-
TM^. 7

• iryzat się .doskonale. Kondycja Brzo sowskim {Bud<) , Cebulak (Cukr.) z Rapa- kowskim
wymagająca szerokiego omówienia- wzję}a górę Grzywocz wygral czem (Samorz| !

.'•nawet dyskusji. Moim osobistym 6ffinal z twardyłn Staników- W. półciężka: Bork (Leśn.) ze Szczypiń
zdaniem, nowoczesny bokser powinien potrzeba i bynaj- ^TJ^LTT 'f'"''

walczyć według ostatnich wzorów za mniej
^^ " 1

granicznych, ale nie we wszystkich
wypadkach. Musi być fajterem w chwi NIESPODZIANKA
lach, kiedy tego wymaga od niego pie^szą sensacyjkę zgotowała wa- SERIA WALKOWERÓW

sytuacja. Ale tak samo powinien gapiórkowa pankc wprawdzie b. Walki finałowe (w niedzielę) rozpo (bodajże najlepszą, jaką widzieliśmy w

znać doskonale klasyczny boks i u- nieznaozniCi ale wygrał z Matlochem.' częto 0 10 od spotkaó 0 3 i 4.te tym turniefu).

mieć walczyć na dystans według na, Byj precyzyjniejszy w ciosach lepiej miejsce z tych aż j zakończyło >

lepszych wzorow angielskiej szkoły. trafial Matloch bił dużo i chaotycz-1
Dopiero przy odpowiednim połączę

^

Brzozowski wyraźnie wygrał z|

Tyrałą, demonstrując boks skuteczn
V, |MAtl4kK

i przemyślany. Tyrała miał ostrzeże- £fUiy 191611 HI

dopuszczeniem przez lekarza jednego < cdęstwa? Obaj zreaztę nie pokazali nic i

z przeciwników. Wywołało to gorące j obaj stoczyli walkę bodajże najsłabszą z <

i niezbyt wybredne w geście i okrzy ; finałowych. Cebulak nadto znacznie ob- (
CJI

ku protesty widowni, której zachowa' '"'żył loty, jest mało ruchliwy i bije nic- MORALNY ZWYCIĘZCA
nie na walkach finałowych również teinie i chaotycznie,
nie było na poziomie (zwłaszcza try- |
buna z zawodnikami. Okazuje się, że JESZCZE RAZ MŁOTEK

dużo ludzi lubi boks, pasjonuje się. patirok z^w ruszył z tą swoją lewą.
nim, ale się na nim nie zna, natomiast Bach, bach — nic. Boik odskakiwał jak
dominuje szowinizm, co w sporcie baletaica, blokował się dołem dobrze i

jest niedopuszczalne. j odgryzał prawym sierpem. Więc Pate-

Niedopuszczeni byli przez lekarza WALKA o złoty medal 3

Stanikowski w koguciej, Tyrała w rok czekał na tg swoją lewą i oto z pół-
piórkowej, Kottaś w lekkiej, Borow- dystansu zraów wyskoczyła lewa na ucho

ski w półśredniej i Szczypiński w pół Borka, który runął zaraz na ziemię. Czy j dziów jest tylko nieporozumieniem. Ó
ciężkiej. '

mógł wstać, czy nie, to jego rzecz. Zo- ile Klimecki nie potrafił kóntrować w

Bardzo ciekawy był turniej w katego-
rii ciężkiej. Jak już na wstępie wspo-

mniałem, najlepszym zav/odnikiem w tur

nieju był Klimecki, najbardziej stylowy
i dobrze przygotowany kondycyjnie. Pp
niezbyt szczęśliwej walce ze Zmorzyń-
skim, . rozgrzał się i rcokręcil. Jest on

niewątpliwie moralnym zwycięzcą tur-

nieju, gdyż wygrał bez zastrzeżeń wszy-

stkie rundy ze Stecem. A wyrak mę-

skim (Spól.)
(Wlókn.) .

I Stec (Chem.) z Jaskólą

niu dwu stylów można marzyć o mię
dzynarodowych sukcesach. W Londy
nie obserwowaliśmy, że nawet naj-
więksi „zabijacy" potrafili również

boksować technicznie, bijąc direktami

stosując świetnie rotacyjne uniki i io

•w sytuacjach, gdy właśnie tego ro-

dzaju taktykę należało stosować.

Zróbmy teraz krótki przeglą zawo

dników,. którzy wybili się na czoło w

turnieju. A więc w muszej najlep-
szym bez wątpienia był łodzianin

Kargiel. Był to skuteczny pięściarz,
szkoda tylko, że ma ciągle wady w

Lindner .

— przeciwnik Kargieia,
dopiero w finale zdradził się, że

nie za bicie głową.
W lekkiej Krysiak wygrał minimal

nie z Kottasiem, dysponującym sil-

nym (lecz nie celnym) ciosem i Rade

macher walczył świetnie i zwyciężył
pewnie, acz nie bez wysiłku, rów-

nież dobrego Stefaniaka.

W. półs'redniej Grądkowski wygrał
zBorowskimprzzt.k.o.w3r„
Pa'iński wypunktował Michalaka,

W średniej Trzęsowski z Kossow-

skim pokazali boks tym razem dużo

lepiej, zwłaszcza w zwarciach. Walka

typowo remisowa. Cebulak po brzyd
kiej wjlce wygrał z Rafaczem, prze-

ważając w zwarciach.

MŁOTEK DZIAŁA

Paterok ma siłę młota w lewej. Nie

wiele umie, ale ta lewa jest piekiel-
na. Rudzki mógł się trzymać tylko
minutę. Dwa uderzenie zniósł, trze-

cie (w żołądek) rzuciło go .na deski

i został wyliczony.
Bork ze Szczypińskim okładali się

dzielnie, ale nie celnie. Szczypiński
był agresywniejszy, Bork jednak lep
szy technicznie i trochę czyściej tra-

fiał.

Flisikowski w ciężkiej niewątpliwie
już ma pojęcie o boksie, ale mamy

wątpliwości, co do jego wagi. W każ

dym razie o wadze ciężkiej może ma

rzyć dopiero, jak się rozrośnie. Je-

den cios Klimeckiego położył go do

„10". Wyglądało, że Flisikowski mógł

W muszej Górawski wypnktował stał wyliczony.
Sylwestra po dość żywej i szybkiej
\v-aice, -podobnie Kossowski Rafa cza KLIMECKI SKR2YWDŻONY?—
w średniej. Rafacz był zupełnie bez- Szykowano się na walkę w ciężkiej
radny w zwarciach., Wreszcie, Jaskó- «fceofcltite:-- ''OpNwobi^Ste^yc^' icobKKli-

ła w ciężkiej wygrał pewnie z Flisi- mecki, jak się będzie bronił? ' '

Stec nie pokazał wiele (tym razem),
Finały o złoty i srebrny medal roz był jakby bojaźiiwy i znów te ciosy,

zczyprin- | ,. . T, r•i

Rudzkim ' P 0 "?' 1w muszej Karger z Lindnerem, które są jednak b. niecelne. Klimecki

obaj nieźli technicy i obaj z ciosem, wygrał. 1 rundę. W drugiej podobnie
Klimecki (SpożO z FMsikow- Karger stale w ataku, nie daje ode- techniczna przewaga Klimeckiego, któ-

tchnąć przeciwnikowi i tym go osta-
1

ry notabene raz b. czysto i silnie fra-

tecznie zwycięża. Karger wygrał prze fia na punkt tak, że Stec aż się cofn.jł.
de wszystkim doskonałą kondycją W trzeciej Stec rusza do ataku i osła-

bia Klimeckiego, który jednak kontru-

je. Stec ani razu nie zaatakował dołem.

Naszym zdaniem 2 pierwsze rundy by-
ły Klimeckiego, trzecia Steca — ale nie

w tym stosunku by przeważyła tamte

dwie. Przyznano zwycięstwo Stecowi.

Po każdej walce odbywała się uroczy

stóść wręczania medali za pierwsze
miejsce r— złotego, za drugie — srebrne

go, trzecie — brązowego.
Oto lista zwycięzców i medalistów:

Kolejarzy
w koszykówce

BENEFIS GRZYWOCZA

Spodziewano się na ogół wyrównanej
walki Brzózki z Grzywoczem, a... może

nawet niespodzianki. Tymczasem ślązak,
który poszedł tym razem na cały gaiz —

pokazał boks świetny i zupełnie zdeto-

nował Brzózkę. Wszystkie, zresztą nieli-

czne, ciosy wyłapywał świetnie na ręka-
wicę, zwodził ciałem, zmieniał dystans,
wchodził w przeciwnika i wyprowadzał
cios z każdej pozycji! Właściwie Brzóz-

ka nie istniał, choć próbował wszystkich
swycli sił i umiejętności i walozył ambit-

nie. Bardzo wysokie zwycięstwo' ślązaka.

Półfinałowe spotkania w koszykówce
przyniosły następujące wyniki: Koleja-
rze

— Budowlani 44:10 (24:5), Spół-
dzielcy — Chemicy 65:44 (35:15).

W finale o pierwsze miejsce Koleją'
rze

' pokonali Spółdzielców 51:34 BOKSER Z MYŚLĄ'
(33:18). Punktami dla zwycięzców po-

dzielili się: Śmigielski i Jarczyński —

po 14, Kolaśniewski — 10, Kasprzak —

7 i Grzechowiak — 6 . Dla pokonanych:
Mokwiński — 12, Michalak — 8,
Skrodzki, Pawlak i Kulczycki — ł, Ja-

kubowski — 2. Najlepszy w zespole Ko

lejarzy był Grzechowiak — dusza ca-

łej drużyny. Kolejarzy cechowało wzo-

rowe zachowanie się na boiskn.

O trzecie miejsce Chemicy pokonali
Budowlanych 31:14 (21:7). .

— Ogólne biorąc turniej koszykówki
miał słaby poziom — mówi sędzia
Czmoch — jedynie mecz ćwierćfinało-

wy Spożywcy — Spółdzielcy i finało-

wy Kolejarze —' Spółdzielcy stały na

poziomie dobrym.

Jest nim niewątpliwie Borowski. Ob-

serwowaliśmy wszystkie jego walki i

twierdzimy, żc ten chłopak, jak rzadko

który, myśli w czasie walki. Ma „kopa",
•ale. go. nie nadużywa. Bije wtedy kiedy
trzeba i ciosy jego dlatego są rzeczywi-
ście celne. Panke po 2-cli rundach się
poddał. Radzimy zwrócić baczniejszą u-

wagę na bardzo obiecującego Borow-

skiego.

PRZYKŁAD DAŁ GR4DKOWSKI

skółą stoczyli równą walkę. Stec był
ruchliwszy i- więcej atakował. Dużo

jednak ciosów nie trafiało. Stec nie

dużo jeszcze umie, ale ma warunki

na świetnego ciężkiego.

Eugeniusz Durlik, młody pływek Pocz- A oto wyniki półfinałów
~

. , j''„. W. musza: llndner (Spoż.) z Sylwestrem
ttmcow, który stracił lem nogę to par- (Cukr ) , Karglor (wl6kni) z oórawsklm
tysmitce, startował w ramach Igrsysfc i ' (Met.) przez k. o. w II r.

wykazał prawdziwie' sportową ambicję. { W. kogucia: Brzózka : (Chem.) z Kujawą

— Tak samo powinien zrobić ,JCol-
Jca" — komentowało głośno wielu kibi-

ców, kiedy Grądkowski ogłosił swe tvy-

by wstać" Ile wolał nie. Stec z Ja- | cofanie się z ringu, — straszy młodych,
. . .. r*i 1ł m ir.h. nr-vi/7-i'ii umila.ntarkieruje, * jak przyjdzie do walki

z bokserem zagranicznym, to obrywa
nawet od Urugwajczyk*

Plotkarka Matera wyróżniła się te

półfinale wywinięciem kilku kozłów. -

Zaplątały się jej, nogi na ostatnim płot-
ku i do mety dobrnęła na czworakach.

OSTATNIA WALKA

GRĄDKOWSKIEGO
W lekkiej jeszcze jeden w. o. Krysi .1-

ka nie dopuścił lekan do walki it Ra-

demacherem. W półśredniej Grądkowski
stanął na ringu jako czynny zawodnik

po raz ostatni w życiu. Walczył dobrze,
inteligentnie i pewnie (zwłaszcza w 2

W.. imiiia: 1) Karglar (Wlóknlanc).
2) Lindner (Spoiywcy).
5) Górawtki (Metalowcy).
W. kogucia: 1) Grzywocz (Oórnlcy).
2) Brzózka (Chomicy).
3) Kujawa (Spółdzielcy).
W. piórkowa: 1) Borowiki (Chomicy).
2) Panka (Spółdiiolcy). .

3) Matloch (Górnicy).
W. lekka: 1) - Radomachor (Metalowcy).
2) kryiiak (Chemicy).
3) Stefaniak (Włókniarze).
W. półirednia: 1) Grądkowski (Budowla-

ni).
2) Paliński (Cukrownicy).
S) Michalak (Górnicy).
W. średni»: 1) Cebulak' (Cukrownicy).
2) Trzęsowiki (Włókniarze).
3) Kossowski (Budowlani).
W. pólcląika: 1) Patorok (Górnicy). .

2) Bork (Lofnicy). •

S) Rudzki (Spółdzielcy).
W. dętka: 1) Stec (Chomicy).
2) Klimecki (Spoiywcy). < -

I) laskoła (Włókniarz»).
Uwzględniając wyłącznie, punktację S-cfc

pierwszych miejsc otrzymamy:
1) Chemicy — H pkł.
2) Górnicy —

• pkł.
3) Włókniario — I pkt. •

4) Cukiernicy — S pkt.
5 _

s Spoiywcy, Metalowcy, Budowlani,.

pierwszych rundach) wypunktował Pa- spółdzielcy po 4 pkt.. '

lińskiego. J J) leśnicy" — 2 pkt.
Owacjom nie było końca. Piękny ko-

niec kariery dobrego, zasłużonego i sym Klasyfikując dzielnicówo (a nawet

patycznego boksera. I klllV wo >' należ
y twierdzić, żę turniej

Grądkowski hędzie teraz mstmktorem. 1 M sukcesem piotrkowskiej
Sądzimy, że uczniowie powinni się do „Concordii (dwa ziote medale i srebrny)
niego garnąć, bo mogą' się nauczyć do.

brego boksu.

walce ze Zmorzyńskim, to Steca ciągle
stopował ripostami. Prze® cały czas wal-

T£f Był w ataku i dó niego ziilfiała'ini-

cjatywa. Sporadyczne wypady Steca na-

tićł^irdunie;. tiie mogły "zadecydować o

lobach walki.'

To co powyżej napisałem nie powi-
nien Stec brać do serca, gdyż był on

również zupełnie dobrym zawodnikiem.

Jednak popełniał karygodne błędy, cha-

raiktcrystyazne' dla młodych zawodni-

ków. Największym- taksm błędem było
zaczynanie ataków z prawej i narażanie

się na kontry. Wierzymy, że Stec jest
zawodnikiem przyszłości, poczynił on

znaczne postępy i na pewno jeszcze pój-
dzie szybko na przód.

Odkryciem . mistrzostw był Flisaków-

ski —. młody zawodnik o dobrym • wy-

szkoleniu technicznym. Chłopiec ten,

gdy. zmężnieje i nabierze wagi — ode-

gra bezsprzecznie dużą rolę wśród

ł<'iv;ki fiaszych najcięższych:
Jąskóła — mistrz Polski, zademon-

strował dość słabą formę, spowodowaną
dłuższą przerwą w treningach. '

Reasumując, bokserzy polscy dobrze

otworzyli sezon i z całym spokojem mo.

żemy oczekiwać na ich dalsze wyczyny,

a również i na to, że sport pięściarski
będzie aię stawał w Polsce coraz bar-

dziej masowym.

• Kazimierz Gryiewski

L- +t*»" JK, /T v iWvfr

MOŻNA DYSKUTOWAĆ

Chodzi o walkę Cebulak a z Traęsow-
ćkim. Sędziowie przyznali zwycięstwo
Ccbulakowi. Trzęsowski miał przewagę

lekką, w 1 i 2 randzie — w trzeciej t«-

finiszował Cebulak i bardzo osłabił prze

dalej idzie Śląsk, Łódź i Pomorze.

Uwzględniliśmy tu jedynie punktację za

3 pierwsze miejsca. W Igrzyskach punk-
towane jest 16 pierwszych miejsc, eo

wymaga (zwłaszcza w boksie) żmud-

nych obliczeń i być może częściowo
zmieni tabelę, dodając w każdym ra-

zie, jeszcze pięściarzy innych Zwitków

Zawodowych. (Sg). Zwycięzca rzutu młotem —Kocot (ZZK)
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Sekkoafieiyczne Związków Zawodowych
flEBIOSĄ sprzeniewierzyły się lek- finale tylko dziejwigp oparło się aaŁusam

kpetletyęe i w drugim dniu Igrzysk fcos^y. Rekord ustanowi! Adamczyk,
mieliśmy, o dziwo, zupełnie ppzy^voitg,
słoneczno pogodę. Te pierwsze promyki
słońca, zoslr-ine w ty?}l fpjtu fl(t lijcsnię,
rzottrię i skocznię pozwalają wreszcie

m prcjnieiuiiejszy uśiniech. Wpyolać go

muszg wyniki u winne podczas sobot-

nich walk na stadionie.

JESZCZE CIĄGŁE MATEJUT*.

Cudów wprawdzie nie foyjo, pplefeo
nam jeszcze do tego, byśmy WPgK
grozić potentatem Ąte

przefcpmajianiy się, ifi ro<m,y wala dr

kry i pliiccłjjjcy m«rtę-r}ał, z którego wy-

rpanąę ijuogą zaiwfe&y ° dobrej kl«-
rie-

To nąe jest przesadny optyumzin, k?óry>in
sztucznie chcielibyśmy podtrr.;-ni!"ć „kró

lowg sportów". To jest prawda!
Pizez etadiMin przewinęło się seiki ml o

dzieży i jak niektórzy chcę „starych we-

teranów". I jedni i drudzy zasługują na

jednakowe uznanie. PraedwnJHiy wete-

ranów uśmiechnę się pogardliwie, ale

damy im jeden przykład. Sztafeta Silół-

dzielczyń, w której li-legly Staruszki eiyi-
czówna i Gawrpńaka, pnzedwpjeiniie asy,

uzyskała czas lepszy od rekordu kiiąho
WPEP Płaski. A sztpfcita appldzielrow
skłu<lała edę z ?awR'(f<nje?Pk jetfoegp klu-

bu. Rekord nie jeąt wśinianiiy, niożna

powiedzieć, <«le rplford jest redsprdem i

trzeba go cenić.

REKORDY ŻYCIOWE

Prócz rekordu Polsat:* prysTi?lo na sta-

dionie W. P., jak bai^ki mydlape, wiele

rekordów życiowych.

Sporo rewelacyjnych zawodrfkpw,
którym na prowincji mierzono zmakoini-

te oaasy (choćby Olsaewski 10,8 na 100

m) przekonało się o swej rzeczywistej
wartości, dzięki konfrontacji * iianaiiy-
mi wielkościami. Dowiedzieli eię, ia

innsz? pracować by dosięgnąć »p,s?czyt-
nycii tytułów mistrzów.

Ale i mistrzowie nie mogę epoezgć n*

laurach. W konkurencjach technicznych
zauważyliśmy nawet u najlepszych rażą-

ce braiki. Wszyscy zdajj rię wszelkimi

•posohami przeszkadzać sobie w osiąg-
nięciu lepszych rezultatów,

DOROBEK ZAWODÓW

Mamy nadzieję, że te rukftrdowe wy-

czyny n.le będł trwały ®a dlugp. Zbył
wiele osób, kitprym leży na awejj dobro

polski ejęo sportu, gNerwflw-ało Igrzysko,
które dostarczyły bogatego materiału

doświadczalnego. Sprawy fremprów, kur-

sów unifikacyjnych, obor.&w (nic za dłu-

gich) i przede wszystkim mistraofłw

Polaki juniorów, stan) się pajbrjrdziej
palgcymi zapadmenipani, któaycli rozwifj
żarnie wipływie dodatnio m poziom na-

szej lekkoatletyki. To jwt dorobek pier-
wszych lekkoatletycznych mistrzostw

Zwięzików Zawodowych, któro należy
wyżej ocenić naweł niż mistrzostwa Pol-

ski, choć uczestniczyli w nich „azetesia-

cy" i członkowie klubów nicscwiązko-
wych.

KOSIARZE PŁOTKÓW

Żniwa na szczęście skończyły się 1 Jak

nas zapewniają prąymjosły bogate ploijy.
Tych bogatych plonów poaaizdrogoiji jol-
nikoijj ^oiani i dali pokaz wspaniałe-
go koszenia płotkpw. Ż 60 płotków W

lotóiry „boliatcesko" zwalił wszystkie płot
ki (10). Zachwycanie się w tych warun-

kach czasem 15,3 jest cp najmniej nie na

miejscu. Adamczyk jest wielkim tal ali-

tem i dlatego radziłbym sprowadzić dlań

płotki, którycji ni* mc^ns «wsu-

wać w fljtcji ?niwpej. JJgdj tp przqpjso-
*ye plptki, na których prędzej, jnożna sję
zql)jć niż zwalić je. Iqaozej dpc^ekaifiy
się ząw^ikfl w Ic.pszym wydaniu 0<1

Ha-ipla (przed wojną biegał w Droljoby-
czu 14,8), ale nigdy nie doczekamy się
od Ądamczykq uczciwego rekordu Pol-

ski na 110 m. pł.

Adamczyk ?e start4 nip wyszedł
zwyczpjr.ie. Wprzedaił go Dune^fci, ąje
już po pieiwszym płotjm, Adacipzyk
zdobył prqwfldzei)ie. Za DuineiŁira biegł
Krzyżanowski, który pps^ąwił sobie ra

purvkt lioporu pozflgtawietiie w stanie

dziewiczym najyfię^ŁEzej ilości pl-qtków.
Zamiary częściowo udały się i z wynika

I\ rjjyżanpwAiego mpżrmy być zadoti-o-

leaU.

Sm'itnę wzmiankę należy poświęcić
B$c(%j:r?jogi. OŁickłenj pjotek ataąie «lę

pewnje (łforłef ipż. OU^, We ^fie-
dzia', cp ma robić c pistoletem ł Zawód-

niczkairu- Po 4wW „falstartacji14 nsiinql
Orzełównę. (Wiśniewska ipiała tpż Je-

detfi w międ^yczssie). Wyfwtła en ów Mi

tan, a później po&iqiaAiAiyina. Za Szó-

stym razem nie wszystko poszło jak z

jilalka (tray zawodiiiiczki wyszły przsd
startem), ale starter Bąipo<fTiiU«| ję oof-

nęć. ZdyskwnlifiJtftiv^r. mpżfla i|yio w

fifljle^ym łyy.pą^lf|| jesisęyę jedns M«"*

zkę, ffcgd rip jednak w®ię}y d^-te

u|iąnnis ną mecie (po«a Or»!elć'V:n^) ?

PROTEST KOLEJARZY

Protest kolejprzy miął wiele słnsEno-

śei, ale o<)lfzucorao go, pozbawiając Vis-

nitiwsitj dfugiegp miejscą. Zwycięati^
JVfitainpwej w czasie 12,6 yr ^k denerwu-

jijcym biegu zasługuje na uznanie.

Zawodnik beg ner^yu jwt nic nic tyjkn o 0,1 «ćjt. gorały czae «4 K)ielą*a.
wart. Ale zawodnik 2 neowami te? cza. Pobił rekord życiowy, PSSH® węe&tą
sem jest ninvlel.e wąrtp«el9wy- ffcrwy jak Mańliowski, który uetppil iiiem»«

zawip-dły Nowako^ w s&pku w da].
Gam}»olisównie wyszedł jpden sitek 520

i roztrzęsiony Nflwąlcpwą spalała jeden
skok ea drpgim. Skoczyła ptz jedeqf| 506

i na więcej nie m^gła |się zdobyć, War-

to podkreślić skok Brockówny, która

po treningu ę Hoffma^enil xfili-

żyłąsjędo5m,

POCKWA^A KIĘLASA

Kielu potaouje, j«H »»w<lnikiem

weaje dobrej klany.

4:08,8 na 1.500 pt to jdc Ąia długody-
s(an9owca łyynik lupełnie przyz^yioiły.—
A śmiemy twifrdzóć, ż

e {Cielasa stać nc

4:p4- Wygrał jąk chciał, cjioć ^dawatq-
by się, że Dychto rpi«ł wiele do ponyle-
dzeoua- Klelafl od SOO m prowadzał ede-

cydowanie i na. finiszu obrojul syv| pipr-
wszj pozycję, Jlłody Pychto osię^n^ł

' pie „0'flr^ajdt^j. •;cem^J^,
^ SfaiWWPWPkiS'

piu.

cfar, rflkiijjpyięft ^mpfeł pp^Ę^-
m Bo i wśre^l SOO m we ferafe -a?-

lyyęłj &nmfu, V^fil wsFa?! QIP Nwrak

M fwefii» <i Dycfei« 5:fy! i Bi*

*7KBł7 fCww mi Weflł w Pf&klfi
cp (400 m ¢0 wek.) i W ^FHpUł kfilę pe-

^fśył» w nsj^ię^fiimssnjiięyjn v^leni»

«ie mymvfa s wrJM « fsw»rrt«wifr

POLSCY OWENS!

Kiiie^ską, uc|iodz?cy za najszyfessego
qatptydefca w Police ęie godnych
rywali tak na 100 jak i 2p0 m. Niespo-
dzi«nk; jest «l^gie miejsce ng 10P ni

Szymo^z^, ktqry w^ód 200-metrowców

całkowicie ^agijt^ł. Na nwagę Ąsługuje
również Dunotki, zmaj^ują^ dę w naj-
le^wzej powojennej fopmie.

ry mówią za siebie
100 M

1) Kiszka {ęh®%) 11,0; 2)
szek (Kol.) 11,1; 3) Dunecki (Kol.) 11,1; 4)
Madaj (Mat.) 11,3; 5) Olszewski (Spóldz.)
11 3; $) Bądkowski (Włókn.);' 1) Cholewa

(0U(J.)j 8) Sielicki (IMn-}; ») LamPł

(Górn.); 10) Taraeiowlcz (Międzyzw.); 11)
Wyleiot (Poczt.); 12) Lipka (Nafta); 13)
Bukowski (Sam ); 14) Bobrzecki. (Odi.; 15)
BryiKa (?węJ.).

208 M
finał: 1) Kiszka (Ghem.) 12,S; 2) Mach

(Bud.) 22,7; 3) Dunecki (Kol.) 23,$; 4) Sad-
kowski (Wlókn.) 23,7; 5) PllphęWsjcl (MIĘ-
dzyzwiązkowlec) 24,0; 6) Kaufman (Sam.);
7) Olszewski (Spóldz); 8) Girtler (Met.);
9) Kłodziński (Cukr.); 10) Kor?ekw« (Bud.);
11) Szyęter (Odz.); 1?) Puzio «)
Cholewą (Bud.); 14) gzyrposzek (Kpi.); 15)
Golon (Cukr.); 16) lampa (Górn.).

I półfinał: 1) M«ch (Bud.) 23,0; 2) Dune-
cki (Kai.) 23,5; 3) Plicheińtlci (MlsUzyzw.)
23,6; 4) Puzio (Sam ) 23,7; 5) Girtlgr (Mat )
23,9; 6) Olszewski (Spółdz.) .

II póljlnat: 1) Kiszka (Chęm.) 23,4; 2)
Bądkowski (Włćkn.) 24,1; 3) Kaufmen
(Sam.) 24,3; 4) Korjekw» 22,5; 5)
Szpstpr jędzież.); 6) KlPd?ińsk( (Cykr,).

O 1S — li: 12) Cholewa (Bud.),; 14) Szy-
moszek (Kol.); 15) Golon (Cukr.); 16) Lam-

pa (Górn.).

40BM
fina!: 1) Mfich (Bud.) 51,0; 2) Puzio

(Sam!) 52,2; 3) Rzeźnlczck (Met.) 52,6; 4)
Krawczyk (Mai) 52,B; B) Pllęhc|ń?k| (Mifr
dzyzwis^kowiec) 53,P; f) Źelgwski (Spół.);
7) Zv/oljńsl«! (Cukr.); 8) Nowak (Kp|.); 9)
Chalopką (Chem.); 10) Onlk (Koi.); 11)
Pawluslński (G6rn.): 12) Jama (Chęm.); 13)
SlemplAiki (Wlókn); 14) Wawer (Włókp.;
15) Kopyto (Bud).

800 M

Finał: 1) Wideł (Sam.) 2:01,0; 2) Wenta

(Spół.) 2:01,5; 3) Nowak (Kol.) 2:02,1; 4)
Kurs» (Q6rn) 2:0J,4; 5) Dychtn (Wlólfn,)
2:03,i) Chi)d#ń?k| (Gijbm).; 7) Nieroba
(Met); 8) Wentlapd (Cukr); 9) Dąbrow-
ski (Mst); 10) Olszewski (Kol.); 11) Wit-
kowski (SpAIdz); 12) Kopyto (Bud); 11)
Barteckj (Cukr.); 14) Sftawickl (Oc)?.; 15)
Baran (MiĘdzyzw); 16) Wwer (Wlóicn.).

»nM

Fipali 1) Klelai (SpAł.) 4:0S,S; 2) Dyeh(o
(Wlólfn.) 4:08,9; S) Staniszewski (Samorz.)
4:11,4; 4) Mańkowski (Mlądzyzw.) 4:11,7;
5) Chadańskl (Górn.); 6) Kurai H. (Górn.)j
7) Kwiatkowski (Met ); t) Kurzydym (Che-

W siatkówce podział medali
między Kolejarzami i Spółdzielcami

W półfinałach eiatkówkl męskiej wy-

niki były następnj§ęę: Kolejarze —

Skórzani 2:Q (15;7, 15:10), Spółdziel-

cy
^

Włókniarza J?1 (11:15,
15:8), Zwycięstwa Kolejiriiy było r-de-

cydowąne, najlepszym graczem byt nie-

zawodny Kiein,

W ijrngini meciB tp««yla lif aąeięta
walką, § $ppłd»ęley MW^ięcziijf ewy-

deaty* fiitynia, WłóknU"? ellirłkte-

ryzowała dpakpiidą qbrpqs, Spółdzielcy
graliby je»?ę*e lepiej, gdyby ni» abyt-

nie.., MfHnia «awodnjkiw pomiędzy so-

bą. W zespole Włókniarzy najlepszy
był Piotrowski i Ojga, u Spółtlziciców
Michniewski, 9 w obrP!łie dobrze za,

grał Qińkowt)ki. Ppaiptn ogólny obu

spotkań wysoki.

W siątkówFe łę^ekiej wyniki półfi-
nałowe bylynaotfpujsceiKplęjarM —•

Górnicy 2:0 ^15:1, 15:4), Sp^jelpy
Włóknjąrzę 2;Q (15;Q, 1§:1), W obu

spotfeąniącb swypięiyłi fąj*orył?i bariłz0
łatwo. W zespple Kolejarzy dobry M

atak, w ktprym wyrpiniła łię Kurcowa.

W drugim spolkaniu najezęstszynti ndc'

ski, a w obronie dpbrze Hińkow-

ski. Spotkania • trzecie miejsce Włók'

niarze — Skórzani Stl (15:7, 15:17,
15:12), stało na niższym pozjouiip; oba

zespoły zagrały słabiej, niż finaliści,
W finale siatkówki ieńskiej o pienv-

sze miejsce Kolejarze pokonali Spół-
dzielców" 2:1 <15;?, J6:18, 15:12),

Finał o trzecie miejsce wygra!) Włók'

niarze • Górnikami 3:0 (15:3, 15:8).
15:8). Zwycięcy mieli 4 zdecydowani
przewagę. Meca był wyraźnie ąłabszy
od spotkania o pierwHe miejsca.

rnjpy); f) GtactyH (gijkr.); 10) Bartep|t|
(CHkr,); 11) BPnleclęJ (§pć|dr,); 12) Bzy-
mański (Sam.); 13) Durlik (Bud.); 14) Krze?
siński (Włókn.); 15) Dzwonkowskl (Spoż.J;
16) Nierobą,

3
SS0B M

1) Kielas (Spół.) 15:40,8; 2) Płotkowiak

(Miedzyzw) 15:47.«; ?) Bpniepltl (Spiłltł?.)
16:§3,?;.fl Biernat (Nafta) 15=51?; 5)
Dzwonkoy/ski (Spot.); 6) Osiński (Lsin.)
15:57,0; 7) 3ur»ak (Kol.); «) Jaslnłak (Cha-
micy); 9) Clchoi (Mat.); 10) Milczarek
(Cukr.); 11) e?ajkqwtkl (Sfąm); 12) KwijM-
kowski (MĘI.); 13) KriiemińiM (Wtó|cn.; 14)
Bajęr (Sam.); 15) Górnik (Górn.); 16) Zp-
dretny (Górn); 17) Ostotakl (Włókn); 11)
ZapnfSł (Bud); 19) Krawczyk (Poczt); JP)
Pllipęk (Rpcft); ?1) Wsrnar (Buęl.); Ii)
RPEjSlski (Chem); 23) Ronadyekl (Oc(z.);
2fl' Bodal (Cukr ); 25) Jyezyńtkl (Mlędzy-
związkowiec).

ezTArpTA «X4?»
1) Metalowcy 3:31,2; 2) Snófdzlalęy -r

3:34,8; 3) Mi^djyzw. 3:34,»; 4) Kolejarza
3:35,2; 5) Chamicy 1:37.1; 4) Budowlani

3:38,0; 7) Górn'eV »:»,Ql PI Cnkrpwnfcy -r

3:38,8; 9) Włókniarza 3:41,1; 10) Odfjeiow-
cy 3:43,0; 11) Sppżywęy ?:53,4.

III HU

Flnal: 1) Adamczyk (Kol.) 15,3; 2) Dune-
cki (Kol,) 1«,?; 3) f:r?yżgn9WsJ(l (Spółdz.)
16,4; 4) Chmiel (Górn.) 17.2; 5) Maieeki

(gpółdz.) 17,4; 6) Pawllczpk (Chem.); 7)
Niemiec (Met); 8) Bzmydke (Włókn); 9)
Karbowiak (Chem.); 10) Abramowskl (Ppcz?
towcy); 11) Pwrajslc! (Wlńkn.); 12) pra|ka
(Górn.); 13) Faulhaber (Bud); 14) Michal-
ski (BpoM; 15) Sękowski (Spoi.); 16) Pu-
zio (Sam.) .

OBZCZIP

1) Gbijrczyk (Sam.) 55,48; 2) Kuźmicki
(Wiókn.) 54,86; 3) Szędzlelesz (Chem.) 53,92
4) Glemtto (Sam.) 11,28; 5) Bakiarskl (Ml^-
dzyzwiązko^lac) 49,93; 6) Abraituki (Spół.)
46,84; 7) Kozioł (Met.) 46 24; 8) Pflląk
(Met.) 46,10; 9) Hofman K. (Kol.) 46,04;
10) Rytczak J. (W)6kn.) 45,47; 11) Hanc
(Odz.) 44,44; 12) Kozłowski (Leśn.) 43,94;
13) Krawczyk (Górn.) 43.87; 14) Komander
(Bud.) 43,86; 13⁄4 Abramowie? (Mi^dzyzw.)
43,68; 16) iąęhęt (Spoi.) 42,94.

DTK

1) Łompwikl (Pud.) 45,16; 2) Gierutlo

(S^m,) 42.?5; S) Grzelskl (Cukr.) 40,54; 4)
Makulec (Sarn ) 40,47; 5) Hofman K- (Kpi.)
40,22; 6) Praski (Górn.) 39,44; 7) Kuźmicki
(Wlókn ) 38,00; 8) Adamczyk (Kol.) 38^4;
9) Kr?Visnowskl (Spói.) 37.00; 10) Polak
tMel.) ?5,10; 11) Zielenlewikl (Bi)d,) 247?;
12) Hanc (Odz.) 34,58; 1?) Bpkplpwski
(Wlókn.) 32,99; 14) Beklerski (Mlędzyzw.)
32,89; 15) Kobus (Spóldz.) 32,11; 16) Jerzak
(Cukr.) 31,98.

SKOK W ZWTt

1) Zwoliński (Sam.) 1,81; 2) ICufmlekl
(Wlókn.) 1,76; 3) Dręglewlcz (Sam.) 1,76;
4) Adamczyk (Kol.) 1,74; 8) Wlprzycki
(Wlókn) 1,71; 6) Bechounek (M»l) 1.71;

(G§m ) 3317; 6) Bzędliplorz (Chem.) 337;
7) tycfflk (Mat) 5!I7; ») Borod?|Hk (Mitjr
dzyzwiązkowiec) 337; 9) Frost (Kol.) 3371
10) Żuk (Wlókn.) 320; 11) Hanc (Odz.) 320;
12) Segiet (Gór^,) 300; 13) Łuczak (Odz.)
?BP; M) Baefipysk (Mąt ) 300; 15) Kpirian-
der (Bud.) 280; 16) IznaoUński (Le$n.) 280.

KOBIETY

100 M
1) Hajduckę (Mat.) 12,6; ?) Gębo!I«ów-

na (Mifi^zy?w.) 1|7; 3) BrpPk^Wa (Spół.)
12,7; 4) Stomczewska (Włókn.) . 13,0; 5)
Gburkówna (Sf^^ld?.); 6) Milan (Mild?V-
iwięzkpwięc); 7) Qrjztynoyyicz (Spóldz.);
8) Kaluźowa (Bud.); 9) Przestąptka (Kol.);
10) Walsówna (Górn); 11) Gutkowska
(Cukr.);-1?) Buriykńwn» 1« WpI?
dówna (Cu|?r.); 14) B«|Sk§wn» (W§l«n);
15) Pitrzanka (Me?-); 16) Wyrobkiev/lcz
(Górn.) .

k9«fka (Culfr.); 12) Ap«(rfpjeW,k« (W^kn.)
1?) Burjyk^wna (Poeft); 14) GHysówna
(Górn.); 15) Głaiewska (Międzyzw.); 14)
Piechota (Poczt.).

«xiii M
I ptniuth 1) (Kol.) 53,4; I) (Ml«dzyzw.)

54,8; 3) (Bud.); 4) (Chem.); 5) (Odz.).
II półfl»at| 1) Spóldz. 52,2 rekord Paliki

Mifcśwy? » H(H. §MŚ ^

IM? *)
Cukr. 54,8; 5) Włókn. 57,2.

1) Sp6|dz|olcy 44,8; ?) Ms'aIowcy 44 9;
3) Chemięy 45,?; 4) |arWzsdowcy 45,f; 5)
Kolejarze 47,8; 6) Górnicy; 7) Budowlani;
«) Lejpicy; 9) pcjzieżowcy; 10) Cijkrpwnl-
ęy; 11) Spożywcy; 12) Mi^dzyzwlązkpwcy;

1) Metalowcy 51,7; 2) Spółdzielcy 51,9;

l&ch juf fjii 20P m wyjcasaj, %% jest
dobry. fJie było tęi lue^GPdwanks, ^e

w #wej apecjjJnpW 400 m pobił rekord

lypiwy. 51 sek. fo jua wcale dobj-y wy-

nik.

I)riięie nłie^eee adobył krak«wjpnin
PtK^lo, jftgry zaęjy|?a ^ó ^l ^MI »(!-

bie, Bręfc pi|i jc&czę k^ńc^ftki. Ąlc Pu-

fi^ gapewnig, że na Ba&aniadę bętkię
W porządku. Śl^acy R^eźnięzek i lyrąw-

ezyk jiit jwicdlj.

5.000 METRÓW

KE^la^ próbował szę/.y,yu.rt jętzęjse w

biepu na 5.000 m- Wygrał gę edccydo-
waiiie. Zawiódł ijal<mu«st Bonieeld, kti-

ry ppzod biegiem ną 1.500 m rapowi a-

dał, że Eię oazczędza. To pe&cafdzanie
nie przyniosły żadnego dorobku. Wiel-

kim sukcesem moie pochwalić aię na-

tpmiaat Płollcowiak. Cctary krzyiyfci
dźwigane na plccacli nie pr>««zkpdziły
pomańskiemu drukarkowi w o»iggni(«H
rezultatu, (bliionege do rekprdu iyei»-
wrege, ustafMwrionf^ M długo przed
•wpjn?!

Chcemy emnrócić uwagę m Milczarka.

Nie wytrzyma! całego dystansu, ale dtls-

pak jest zacięty i njoże wcijż mepokeić
PZLA awoję «sob^, jak to eaynil już w

f. 1946, przy*yłajęc lięty o biegach na

1.500 m w ipaniroch 3 minut.

SKOKI I MVTY

V dpokwfc i Pf hyfy rewcl?-

eji. WyHfmy Imtęwfki wfcw]jl «if

rautęro 45,15, co *ffętęęęxytę w njęae

mi*im w. ^jplmt
mmmm ps w» im ."ii»

mfamk* w iwiftSB^'

p)?8jspp Kuźmickiego, |k{śin' peispfl
5-1,86. HMfs Ppl^ęi (iSfrmf» wisi

pipr# czwarte miejfpei pffmijK l*wm

3) Knltant f*,|; 4) MIWW«W. 5M; S) ^pUńęlM pokgsął, ię
f^misr §4?s « 8yt!9WlPnlf 7) Ctjkrpwnl- jest najlepszym w Pflflfęe
cy; t) vyt^kniprye; ?) Cftemisyj 19) Odzie- ywyi, bo jest najreguWeńzy.
łowcy ^dyskwallfikovvanl

IIPUW,

Najazybszę kobiety miała Hejducka.
SlflWKaia wyazla pprwiąf ze et»rtu i

200 M

I póHInał: 1) Gebolisówna (Rada) 27.4;
2) 6lomczewska (Wlókn.) 27,5; 3) Brocków-
na (Kol.) 27,6; 4) Piwowarówna (Ma) 27,7;
5) Bentkowska (Cukr.) 28,8; 6) przest«p|ka
(Kol).

II półfinał: 1) Orsztynowlcz (Spół.) 27,9;
2) Cieilikówna (Odz.) 28,2; 1) PaJdzlorów-
n* (Met.) 28,6; 4) ttsruszklewlcz (Spóldz.)
2Ś.7; 5) Wojdówna (Cukr.) 28 (; 4) Andne-| W DAl

jewska (Wlókn.) . . i 1) Gębolisówna (Mledzyzw.) 520; 2) No-
O 12 — 1( m: 1) Buriykówna (Poczt.); | wakowa (Wlókn.) »6; i) Brockdwnp (Kpi.)

2) Galucówna (Górn.); J) Glałewska (Ra- 4?6; 4) Gpurkówpe (Spófcil.) 4?9f 5) Waj-
da); 4) Piechota (Poc*t.) . sóyena \ «2; (ł) Psnnpr» (Kol.) 4§0;

1) Mlt»n (Mi««iiyrvr) IM» tosfewtaiwaeyJiłw i» Rtefir? -3⁄4.

kówna (Spóldz.) 13,5; 3) 'Nowicka (Met.) 0 ^„e m|eJ^ce tocayły aż (If

15,0; 4) 9rtlm m->; ff«.): m,,; Brockówna • cTmbS^a Leo-

«) Mpłers (Wlókn.); ?) PpJeriSwna (W|(5|tn.); ( Wf» geffiiHpewnf,
10) Pachłową (Spóldz.); 11) Felchnerówne ejf rąg mil«i{* *C nieźle v^j^ft
(Kol.); ił) Grabkówna (MHdzyzw.); 15) hy

^^

m

^^^

pieg*
Psldziorpwna (Met ); 14) Qi»pjfk» (Pdr)-

1) GĘbollsówna (Międzyzw.) 27,2; 2)
Stomczewska (Włóltn.) 27,2; 5) Broekówna
(Kol.) 27,4; 4) Cl«f|llk6wna (Od^.) 28,3; 5)
Orsztynowlcz (Spótd:.); 4) Paidziorówną
(Met); 7) Piwowarówna (Mat.); 8) ftf-
ruszklewlci (Spóldz.);
(Kol); 10) Wojdówna

7) Mitan (Mlędzyzw.) 456; 8) pajerowa
(Górn.) 45B; ł) Burzykówna (Bud.) 44»; 10)
GiełHkówna (Odz.) 446; 11) Slofnc^ewike
(Wftkp, 443; 12) Gutkow|k# (CMkr.) 4»;
13) Włochówna (Cukr ) 43?; 14) Kptasp^a

9) Przestępika (Poczt.) 422; 15) Kalutowa fBud.) 420; 16)
(Cukr.); 11) Bunl- Gośclnlakówns (Spóldz.) 41?.

Deszcz
nsiałrzów Falski

PREZES W. Ziółkowski ocenia pa-

ziom ząwpdów jtąpaśmeayęh ni

Igrzyskach Sportowych Zw. Zawodo-

wych, jako bprdzo wysoki, Zawody igra
madziły cJJpp *apasnict>va polskiego,
Walki prowadzone były

na

łyy»okim
poziomie technię^nyin i nawet waga

ciężka wykazała dobrą szkołę Widać tu

już pracę trenera Szczeblewekfęgo, któ-

ry rozpoczął wprowadzań metody szkół

radzieckiej i szwedzkiej.

Walki półfinałowe przyniosły kilkę
lensacji. Miatra Polaki, Toboła prze-

grał z Marcokiem, jak Sawka a Kau-

chem (w. mistrz Polski), wicemistrz

Polski Kusz został pokonany przez Wie

czorka, mistrz Ppluki Gryi przegrał
7) TwarcJowsk| (Chem ) 1,66; I) Krzoslńskl * Nieszporkiem, a mistrz Polski, Baje-
(SpóJdz,) 1,66; V) PuchPWSkl (K°l') 1 66; 10)
Makowski (Spot.) 1,60; 11) Trząslok (Cha-
micy) 1,60; 12) Grudziński (Cukr.) 1,60; 13)
Chmiel (Górn ) 1,60; 14) Napleriki (Spół.)
1,60; 15) Niemiec (Met,) 1,W( 16) Agguilvr
nlak (Poczt.) 1,6q.

TYCZKA

1) Morończyk l/J; |J A^aptciyk
(Kol.) 362; 3) Małecki ($pó|cU,) 4)
Grohman (Spóldz.) S4I; 5) Majcherczyk

rek «ostał pokonany prr,ez K.«i§ikiewi-
cza.

Wyniki walk finałowych?

Budowlani mistrzem w szczypiorniaku
W roegrywbatłi póKioałowyph Koleją- ThieJ I j Thiel n —

p« 4, Kljk r- 3,
rze pokopali Samorządowców 6:5 (1:3) j Koph — 2 i Gawołik — 1. PI* j^etp-
a Budowlani zwyęiężyli Mętąlgwęów j łowców? Potyka 4,Gprqikn*iI

(8:5). Bramkami dla Kolejarzy14:7

podzielili się: Kulik — 3, Mutke — 2

i Pasoń — 1, dla Samorzjdowców: Wię-
cek — 4 i .Ludwik — 1. Gca była» nie-

stety, brutalna i sędzia musiał usunąć
na 5 min. z Samorządowców: Wifeka,

Bętkowskiego, Laskę i Cieplika, a •

rżeniami wyróżniła aię TM''K
yk (Sfól- 'i Kolejarzy: Pasonia i Graczyka,

dzielry). I Bu(|p\vlani i Metqlowcy zadnmoneKo-

w finale siatkówki męskiej « pie"*, wpli npj!p4«>iel®«y ««» w turnieju,
gze miejsce Spqldijelcy pokonali Kole- Pomiiqo, ie w «kład Budowlanych
jarzy ?i0 (1$*43, 15:13), Zwyciężyła hynhodzg gracze ligowego AKS i Chro-

drużyna równiejsza. Warto podkreślić, j ljrcgp, a Metalowcy reprezentuj* „tyl-
it W pierwpiyni accif Kolejarza prawa-j ko

14
wicemistrzowski A-klosę, jl;sk« —

dzili 12:7. W zespole idi zawiódł tym gra była o warta i Budowlani zawdzię-
razem Klein. Dobrze zagrał Grabowski. | czajg zwycięstwo walorom fizycznym.
U Spółdzielców najlcpsxy. był Mjclmiew Bramki dOa BudowlinycŁ idobyli:

Kubiczek — L

Fina! o 3 i 4 miejsca wypali Meta-

lowcy w. o., gdyż 9amorzędowcy, wsku

tek lic?.nych kontuzji, nie jawili się pa

boisku.

Finał • 1 I 2 miejsce pomiędzy Bu-

dowlanymi i Kolejarzami przyniósł
zwycięstwo Budowlanym i?:5 (8:3⁄4).
Bramki dla zwycięzców zdobyli: Thiel

Paweł — 5, Thiel Jerzy — J, Gawpl I

Langon —

po 3. Dbi Metalowców: Kh-

likiPasać—po2,Helfe|er—1,W
Budpwlanych wyróżnili się bracia

Thiel w ataku i' Gawol na irodku po-

mocy, a Kolejarzy aai Tomiak i Kn- półśrednii II

Z. S. GWARDIĄ
SZUKA OCHOTNKOW

Sekcja bokserka & 9, Gwwdii ff»f>

nie napływu npwyeb eitłaiRków i w

swigzku a . tym zawiadamia, aa treningi
przeprowadzane będg w poniedziałki»
irody i piftki w gpdz- 17 — 19 w gipi»
nazjum _ Władyałiwa iY:go, Jagiellpń»>ka
róg Zygmuntowskiej arai y/e wtarli,
czwartki i soboty w godz. 17 — 19w

sali BOS-u, ul. Górnośląska 45.

Treningi prowildzi trener Stefpłi
Wrzosek. Nowi cułonkowie mile wi-

diiani.

CHODAKÓW WALCZY

ZE STOLICA

W dniu S wrzeAtfe projektowany Jest

w Chodakowie meca bokserski reprezen-

tacja Warszawy — team Źyrardowianka
— Bzura.

Trener Glon, kt|}|ry opiekuje się sek-

cjami bokserskimi obu klubów, projek-
tuje wystawił następujfcy skład teamu:

muiaa — Biaganowikl, kogucia — Cjrr*
newicc, piirkown — Pawłowski, lekka
— Micisławuki, półfrednia I — Hole,

dledś, irednia — Szym-

W muszej: Rokita (Spółdz.) pokonał
Bglwiekiego (Włókn) Walka prowacfco
na była w ostrym tempia: Lepszy fizy-
cznie Rokita przewyższał pr^eepynika,.
a zastosowany prze? niego odwrotny pąs

zadecydował o zwycięstwie. Trzecie

miejsce zajęł Sznajder (Kolej.).

W kogmej; Marcpk (Metalr) pskp-
nal Kawała (Włók,), Walką ^iałą prze

bięg bardzo intere^ty i rharaMery-
styczny, gdyż wypik jej, a mianowicie

awycię?ęwo llarcpka PHfłkty Wy»»'
neto Tpfcoję (Między^,) na l-§zc miej

, ecp, Trzeci był Kałyrf,

W pińrhomj: Kaitch (Kolej-) po.kp- ,„ . . , ...

Wł Wadowskiej, (Odzie*,), W kgfe- ^mw l>mlmw pafau, Pc!m(m

tej Wilc?yia »aw. nowa h ' SPÓŁDZIELCY DZ1EL4 SIĘ
i Ivauch okazał się dpskpnniyiu HHryb- , . „,,. , . . .

kłem. Zwyciężył on Wadowskiego „ ?ohk> m pch^ kulę
Ui min. przez złamanie «Hfet» \mwmm ąfwjirmitomh df,

W lekkiej > i mmii kyk «'f powę, 9 m. Ohwlo „f, i,
1 blnko\vic*Qwn* mim «4» fhmM « pod

^.fOf! bieg piejfwczijie.

. W aetafatpeh, miaiiamy afei^vry p^

kaz jgk nie należy imieniać p^eczkł,
NaHepiaj mrpmi dniływy ątpłdąsielf^w,
pp*bawi«na wybitych'
były najlepiej zgrane.

Wielki nic«ppdaiank| ukończył sif

finał kobiecej «rafety 4 $ Iflp m w ni*.

dzielę. Faworytki. Spółfizielczynie a»

jęły po ciężkie? waiee drugie miefaę^
za Metaiowra?ni (Ppgpń j^atpwłeełt -8^

kard * dnia pppraedniego pobiły aż trzy

sztafety.

Oryginalnie rozegrano iztafetf męir

ezyzn4*400mnaczaswdiyubie-

gach. Wygrali zdecydowanie Metglaw

ey, uzy»kuj|c dobry na naeze atpsunU
ew

Stefan Sieniartki

REKORD. NIEWYPAŁÓW

Dmkrtfw mi, pifak
foystęggwąl w ęharalfterse startera, W

gtrzelanfa ą pistafętą odniósł ufffiejtzę
jessesę sukcesy, niż nq Igrzyskach Olim-

pijskich. Pistolet nąrnlil około M razy

co wywołało na widowni burze gwiulóuh

CZY TO ŁAPNIĘ?
Wie «werfłłw pies?1 **t ^W*

p,ftię minejt łfŚró4 smiph, $łą?ucy m.

prtyklud wszelkimi sposobami ttąniti

ćwiętnaławskiego (Sgmor*.> na panktjf
a Jakubowiciem (Kolej,), Walka była
prowadzona oętr» i w w

1
?. Jakubowję*

okazał «Sc lepszym teclmikiani « tfkty,
kiem. Trzecie mifjaee paij«ł Kupezak
(Odzież),

Półiradnia: Pragę eeniaejg była po-

rażka Gołasia (Międzyzw.), mistrza l-el

lik. 1 cięika — ChoroblewskL

wmbMm' Jej tfertomk tię^mtm^-
Nęięiy frnypimmĄ 4#. 'MmmfetH*

zaspał» Spółdzielców będzie n»iało me-

pnyjemnafi iti> «ytto od flakowi-
ciimy.

WYPADKI mom4 pp tvmi.m

Qbiewfaw mwhfasfa. 84mk»g°

ski, którego zwyciężył Kuligowski I,' Grqmu fęyąsęrę pądł* ęfiąrę
kładfc na łopatki już po 5.eiii mip.' Nię ymimtylę ęną mimami Utyi °

walki. Trzeci był Milezak (Kolej.) . j którg Upadla gfom r.a bęfpn
irednia! Znów sensacja: Gryt (Mię, i nit hą&m mmfla mjpmtńlttpofalmei

dcyzw.), który był Iraeei na Igrzyskach aljirifffPn^ *f /Mii

Bałkańskich, został pokonany pr^ei Ra Sfqtkiem^ mistrz Polski W

donia (Kolej.); zawodnika młodego i 8QQ m n(ę stąrtąje W Igrzyskwh ,a po-

bardzo ambitnego. Zwycięstwo Radonia wpdn fcpritu?jj, falę/m' mistm

było aasłnżone. Trzecie misjsce zaj|ł. lątją mu podtbna *terlfa # H**!*?TM'

Kuligowski II (Metal.) . rofcrt,

PółcifiUą: Księżkiewiea (Samora.)j PfMCVIW--
zwyciężył Bajorka (Międzyew) na pun-j -r Prcc? ft mm peMwry twlmy
ktjr. Ksfężkicwicz iniał wipksz? inlcja-' punkty ^ nmfM Itirmvnik mpala
tywę 1 prowadził przez cały cxas wai. kplejarsy m jedWf * płyW"Pk>
kę ofensywnie. Trzecie miejsce zajfł i Okazało się, io młoda dziewoja iipóż-
Pięta (Kolej.). I nuą tif ne start, poniefvai... prtąt ffil>

ctfitoi SzaJewskj (Międryzyr.) po- i (m godzin robih sobie pędieure. Nit

konał Nowaczyka (Kllej,). Sz^jawski! wymieniamy newiska wej mlqdej /Wy
reprezentuje atsrt *akał«; awyelęttwo weesW sr tmdtiei, te m przysfłoił znaj
na punkty było sprawiedliwe. Trzecie dzie bardziej odpowiedni czas m tego
nucjsc* zajfł Powiecki (Budów.). ' rodzaju zabiegi.
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jj

nu m&kąj>n€:menie

ZAKOŃCZENIE zawodów pływac-
kich przyniosło szereg zupełnie

dobry oh wyników i wiele ciekawych
walk, które do ostatniej chwili tr«ym«.

ty widownię w napięciu,
W całym szeregu konkurenci uzy.

skano czasy lepsze niż na ostatnich mi^

strzostwach Polski we Wrocławiu, Na

szczególne wyróżnienie zasługuje wynik
Precla na 100 m st. dow, W nieobecno-

ści Marchlewskiego, zwyciężył on Ka-

molę w dobrym na nasze stosunki cza-

sie 1 :()5,L

Zwycięstwo Precla nie było jedyną
niespodziankę zawodów. Nie mniejsi;
sensację wywołała Dzikówną swym z wy.

cięstwem nad Bomównę i Liszkówną w

wyścigu na 100 m st. dow.

W stylu klasycznym kobiet 13-lutnia

Dobranowska - jeszcze raz potwierdziła
swój wielki talent, przychodząc do me-

ty jako druga za Kaletową i denionstru

jąe zadziwiająco skuteczny, finisz, jcili
weźmie się pod uwagę jej warunki fi-

zyczne.

„MASKARADA"

Największy niewiadomy był wyścig
na HO m al. kła*. mjfcMfm. Saałtyie*.
Krause i Jabłoński waleujrB a pierwsaa
miejsce do samej mety.

Nie obyło się niestety bez zgrzytów.
W finale 100 m st. dow, mężczyzn .iły,'

1;08 '°i s) Jakubowski (Samorząd.) _
1:09.5;

in--i•i« .i i».
6 ) Nowak (Samonąd.) — 1:09,4.

<*°rniKow, P®«« M? " »w*, >lnal « J - II miejsc» IM ni at. dow.

go kolegę — Szafrona. Sędzia, który mężczyzn:
pamiętał Szafrona a poprzednich elimi I 1) ^dryiek (Górn.) — 1:11.0; ii) Sitków.

nacji, odniósł się krytycznie do tej wm* <*<"•> Mrówczyński (Włók-
, ,„. ... . , . , "larze) - 1:12,3; 4) Domagała (Wlókn), -

skarady i po wyjaśnieniu całej sprawy j ,,13 0; 5) s Nowqk (Sp6ld; ) _ 1:1M;

• kierownictwem drużyny śląskiej ode-1 Korecki (Spółdz.) — 1:22.0; 7) Gajewski

słał „samozwańcg" do szatni. Najpraw- ( c hem.)

dopodobniej PZP wyciągnie w stosun.

Reszta sztafet nie odegrała roił i «koń-

czyła daleko za pierwszą trójką,
JeBzcae wyraźniejszą przewagę miały

zawodniczki Metalowców w sztafecie

5 x 50 m st. dow. Objęły one prowa-

gżenie już na pierwszej «mianie i nie

oddały go do końca.

Sztafety Samorządowców I Między*
związkowców . zdobyły pewne drugie i

trzecie miejsce. Na czwartą lokatę wy.

lunęła się na ostatniej zmianie sztafe.

ta Kolejarzy, dzięki potężnemu wysil,
kowi JaruSzewieł i, (w> gl)

MĘŻCZYŹNI
18« M IT. DOW.

Naa seria: i) Marchlewski (Kol.) 1:00,5;
2) Zimny (Międzyzw.) 1:08.8; 3) Jędrysek
(Górn,) 1:11,8; 4) Mrówczyński (Wlókn.)
1:12,4; 5) Kotecki (Spółdz.) 1:19,2; ¢)
Jawskl (Chemicy) 1:24.4; 7) Borowicz

(BucH.) 1:27,(5, T

II-aa tarlai i) Procel (Mat.) i:04,«; j)
Szalron (Górn.) 1,07 .4; 3) Nowak (Sam.)
1:09.5; 4) Sitkowskl (Kol.) 1:13,5; 5) Wa.
wrzonkowski (Chem.) 1:28,5; 6) Godurkia-
wicz (Bud.) 1:34,4; 7) Osiowski (Lein.) -

1:53 4.

III-cia seria: i) Fudala (Met,) 1:04,5; 2)
Ramota (Międzyzw.) 1:07,1; 3) Jakubowski

(Samorząd,) 1:09,7; 4) Domagała (Wlókn.)
1:13,4; 5) 5, Nowak (Spółdz.) 1:18.

Haal 100 m at, dow. mętesysns
1) Procel (Met,) 1:05,1; 2) Ramola (Mi*

dzyzwiązkowcy) 1:05,4; 3) Zimny (Miedzy-
związkowcy) 1:0«,2; 4) Fudala (Met.)

Izeźnicki pierwszy na mecie

w wyścigu Łódź - Warszawa

(Wlókn.) 2:11,7; «) Mellork (Poczt.) 2:2«,« ,

ll-ga ceria: 1) Niedzielówns (Mai.) j
1:23,1; 2) Dzlkówna (Sam.) 1:25,0; 3) Żur-j
kówna (Międzyzw.) 1:28,8; 4) Jaruszewska

(Kol.) 1:40,5; 5) Tyrała (Górn.) 1:43,2; 4)
Zawodna (Spóldz,) 1:45,4 .

Flnal 100 m st. dow. kobiet:

1) Dzikówns (Sam.) 1:211; 2) Bemówna |
(Sam,) 1:21,4; 3) Liszkówna (Mat.) 1:22,1;.
4) Niedzielówna (Met.) 1:22,5; 5) Matejów*
na (Mlądzyzw.) 1:24,8; i) Żurkówna (Mię-[
dzyzwiazkowiec) 1:28,4; 7) Jaruszewska

(Kol.) 1:32,2; 8) Tyrała (Górn.) 1:43,1, |
Finał o 9 — 15 miejsca 100 m st. dow.

kobiet:

1) Salwłczsk (Górn.) 1:45,8; 2) Olęeka
(Spółdz.) 1:48,3; 3) Rosianowska (Kol.) —

1:51,3; 4) Zawodna (Spóldz.) 1:51,7; 5) Wój
cikówną (Włókn.) 2.16 ,2 .

180 M ST. KIAS.

I-sza seria: 1) Kaletowa (Met.) 1:35,0; |
2) Istel (Górn.) 1:40,7; 3) Malicka (Miedzy-'
związkowcy) '1:42,4; 4) H. Maternowska

(Kol.) 1:42,9; 5) Drozdowska (Samorząd.)—i

1:48,0; i) Magłerówna (Spółdz. 1:50,4; 7) i

Kuima (Bud.) 1:51,4; 8) Kurzanka (Poczt.) I

1:51,5; 9) Islunajd (Włókn,) 1:53,4; 10)'
Kierf (Kont..Odziej.) 2:25 7,

II-ga seria: 1) Dobranowska (Samorząd.)
1:39,8; 2) Przybyła (Górn.) 1:40; 3) Kola-
równa (Met.) 1:45,0; 4) Posieka (Spółdz.)
1:47,5; 5) Szepańska (Kol.) 1:51,1; 4) Ma.

ślankiewiez (Miądzyzw,) 1:53,1; 7) Sapara
(3ud.) 2:08.

Flnat 100 m st. ktas. kobiet:

1) Kaletowa (Mat.) 1:34,9; 2) Dobranpw-
ska (Sam.) 1:36,0; S) Istel (Górn.) 1:37,1;
4) Maternowska (Kol.) 1:38,5; 5) Przybyła
(Górn.) 1:39,0; 4) Malicka (Mlądzyjw.) —

1:40,8; 7) Kolarówna (Met.) 1:43 4; 8) Po-
sieka (Spółdz.) — 1:45,8 .

Finał »9 — 11 miejsca 160 m «1 klas.
kobiet:

1) Magierówna (Spółdz.) — 1:45,1; 2)
Drozdowska (Sam.) 1:44,4; 3) Szczepańska
(Kol.) 1:50,4; 4) Maś'akiswięz (Mlędryzw.)
1:50,4; 5) Istunajd (Wókn.) — 1:53,4 .

Sztnfeta 4X
JD®m st, dew. męiciyin

12:25,1; 7) Spółdzielcy. (Rutkowski, Nowak/
Fijałkowski, Koteckl) — 13:34,0; ») Buda. (

wlani (Przybyła, Godurkiewicz, Borowicz

Szrama). — 14:54,4,
Sctafcta SX 50

m st, dow. kobiet:

1) Metalowcy (Kaletowa, Wygasz,
Szmldtówna, Niedzielówna, Liszkówna) —

3:13,9; 2) Samorządowcy (Szymiakówna,
Pieleshata, Biehmówna, Pzikówna, Bemów-

na) — 3:20,4; 3) Młędzyzwiązkowey (tur-
kówna, Brendlerówna, Grysrczyn, Malicka

Matejówna) — 3:30,7; 4) Kolejarza (Mater-
nowska, Rybaltowska, Szczepańska, Jaru.

szewiez) — 3:52,7; 5) Górnicy (Istel, Tyra-
ła, Salwiczek, Daniel, Przybyła) 3>55,J;
<) Spółdzielcy (Olecka, Kacprzak, Laskow-

ska, Magierówna Rosieks) — 4:09,5; 7)
Włókniarze (Rudnicka, Wójcikówna Fibich,
Instunajd, Wojcieęhowskal — 4:45,5 .

OSTATECZNA punktacja zawo-

dów pływackich wygląda nastę-

pująco :

1) Metalowcy — 543 pkt., 2) Samorzą-
dowcy — 325 pkt., 3) Miedzy związkowcy
301 pkt., 4) Górnicy — 249 pkt., 5) Kole-

jarze — 202 pkt. , 6) spółdzielcy — 172

pkt., 7) Włókniarze — 131 pkt., 8) Budo-
wlani — 35 pkt., 9) Chemicy — 10 pkt.,
10) Pocztowcy — 3 pkt.

- W wyścigu kolarskim Łódź —

Warszawa (130 km) w ramach Igrzysk

Sportowych Zw. Zaw. startowało 68

zawodników. Z czołowych kolarzy za

brakło na starcie niedysponowanego
Napierały." Po honorowym starcie

prxed gmachem Łódzkiego QKZZ od-

był się na granicy Lodzi start ostry.

Tempo wyścigu było z miejsca bar-

dzo silne i przekraczało 40 km na

(Jedz., co miało ten skutek, te stawka

kolarzy rozciągnęła się na dużej odle

głości. Po 40 km w czołówce było 13

zawodników, a m. in. Rzeźnicki,
Wrzesiński, Kapiak i "Wójeik. 50 km

przejechała czołówka w 1:10, a 80 km

w równe 2 godziny.

Na szóstym km Rzeźnicki wzmoc-

nił tempo i z grupy czołowej pozo*

stali z tyłu: Wójcik, Gabrych i Ła-

zarczyk, którzy jednak po 10 km

znowu połączyli się z czołówką, Wy-

iScij rozegrał się dopiero pa ulicach

Wawawy. Na przedmieściu uciekł

Rzeźuięki i Królikowski! ale Kapiak

i Wrzesnski szybko zlikwidowali a-

cieczkę. Przy zjeździe z Górnoślą-

skiej Rzeźnicki jesższe spróbował

uciec, tym razem * powodzeniem.

Wyniki: 1) Rzeźnicki (Kolej.) —

3:3320; 2) Wrzesiński (Kol.) — 3:33,21;
3) Kapiak (Samorz.) 3:33,22; 4) Sie-

miński (Sam,) 3:33,23; 5) Królikowski

(Kol.) 3:33,24; 6) Gabrych (Odzież.)

3:33,28; 7) Leśkiewicz (Odzież.) —

3:34,50; 8) Wójcik (Poczt.) 3:34,50; —

9) Łazaiczyk (Włókn.) 3:36,12 — 10)
Wander (Miądz.) 3:36,37; 11) Kopczyn
«ki (Wlókn,) — 12) Paprocki (Chem.)
— 13) Mich (Samorz.) — 14) Sobczak

(Kol.) — 16) Rozumek (Chm.).

Drużynowi zwyciężyli Kolejarz»

przed Samorządowcami.

W czasie przybycia kolarzy na m*

tę boisko było zajęte, wobec czego

ku wielkiemu żalowi zawodników i

publiczności, finisz odbył sie na bru«

kowanej ulicy przed gmachem ttadio-

iomorzqdovrcy pokonali chemików
cxtgHs Cracoviw • Hur/i IzO

ku do Dłuciks konsekwencje.

BEZ MARCHLEWSKIEGO

1) Mliędzyzwlązkowiy (Zimny, Jerra.

1:24,4; 8) Borowicz (Bud.) — Gremłowaki, Ramola) — 10:40,7; 2)' Mata>

1:30,0, łowcy (Januszewski, Kałuża, Procel, Fuda-

Flnal M n ll dow. męiczyzn: ta) — 10:5«.5,' 3) Samorządowcy (Kita, Ja-

1) Marchlewski (Kol,) — 2:29,4; 2) Ramo-! kubowski, Ludwikowski, Kornecki) —

la (Mifldzyzw.) — 2:30,7; 3) Jerra (Mie- 10:54 4; 4) Górnicy (Szafron, Płucik,
dzyzwiązkowcy) —2:38,9; 4) Szatron (Gór- Szczyiek, Zombek) — 11:04,5; 5) Koleją

W tym samym finale miała miejsce nicy) — 2:41,0; 5) Kornecki (Samorząd.) rze (Kurek, Gołębiowski, Sitkowskl, Mar-

inna scysja. Tuż przed sygnałem star» j
2:412; 4) Ludwikowski (Samorząd.l — ] chlewskl) — 11:18,7; 4) Włókniarze (Doma-

gała, Wilczak, Paszkowski, Mrówczyński)—

w fjimiMsSyce prz^rciftiowej

GIMNASTYKA przyrządowa iniała

na Igrzyskach Sportowych ZZ. li-

», , . , i2 7) Szczęslk (Górn.) - 2:43,0; 8) Ja-

tera Marchlewski skoczył do wody, jak
1 nuszewskl (Met.) 2:44,0.

mówią dla rozgrzania się, i... nie zdą- Finał o 9 — 14 miejsce 200 m st. dow.

żył wrócić na swe stanowisko startowe.
„,, _ , , ł 1) Kałuża (Met.) — 2:45,5; 2) Daszkow-
P.«« sygnał X pozostała stawka ruszyła. s|t|' (W6l(n ) „ w s) Ko,95ki (Spóldz.)

Koła stolika sędziowskiego zakotło- 4) szrama (Bud,) — 3:23,2; 5) Każ-

wało się. Zwolennicy Marchlewskieg® mlerczak (Chem.) — 3:31,5; i) Godurkle-

aaczeK nrorestować. Przeciwnicy tłuma-
wicz <Bud )— 3:,t2 ' 5

-

. . . 2N M ST. DOW.
«.czyli E -śmieszkiem, nareszae 1} MsrchIewskI (Ke,., ?;59i4:

5
kogoś sinuczył rozumu" Zdaniem ») Jerra (Mlądzyzw.) 2:39,4; 3) ?zafron

lieutrałnyeh obserwatorów' Marchlewski (Górn ) 2:41,8; 4) Kornecki (Samorząd.) ćznych zwolenników wśród publiczno-
K

«ie.ua? zivyczajiiwo" zanurza się w wo- ^^»f*"^' ?
^

sci. Trudnei efektowne ćwiczenia na-'
, . , „» . . 1• leckl (Spółdz.) 3:08,4; 7) Kaźmłerezak.

dwe tuz 01/, 'i -startem. Ma to % jednej (Chemicy) 3:1Di7; 8J szrama (Bud.) 3:24,4. gra^ane były hucznymi oklaskami. Naj;

strony ,ako rozruszanie mięśni, ił-ga (erła: 1) Ramola (Mlądzyzw,) 2:41,0 lepszymi gimnastykami zarówno w knn 1

* drugiej — jako środek denerwujący 2) Ludwikowski (Samorząd.) 2:41,4; 3) kurcnęjach żeńskich, jak i męskich oka

przeciwników. Jak jest naprawdę trudno 2^2 ^ 5)' sftkowskMKol )^2^1-^ )^03^ s ' c
Metalowcy nagarniając większość

dociec, bo ostatecznie konkurenci nie |.0^skl (Włókn.) 3:05,7; 7) S. Nowak pierwszych miejsc.

powinni się denerwować, akoro znaj? (Spóldz.) 3:05,8; 8) Godurkiewicz (Bud.) — j yff klasie mistrzowskiej mężczyzn

ten obyczaj od dawna. Fakt jest fak- J
!:33 ' 8

-

. im^^
^^

I zni,CZnie podniósł się poziom ćwiczeń

tem, że Marchlewski nie wziijł udzia- . ,.sia łefIa. 1} 3ablo"ń5ki (śamorząd.) - "a drążku - ocenia prezes P. Z. G.,
łu w wyścigu, ale mimo to uzyskany 1:23 4; 2) Dobrowoiiki (Miijdzyzw.) 1;25,9; ( ppłk. Noskicwifc*. — W klasie I 63⁄4 :-a-

czas był bardzo dobry. | 3) Nlkodemski (Wlókn.) 1:24,9; 4) Fłjałiccw-: wodnicy, którzy rokiiig jak najlepsze
Zawody rozpoczęły się od 200 m

st
! ^4^^00^^^11^^/^0^ nadzi

°j
e ' " vi8SZMa ^ braria Sobola

-

dow. mężczyzn. Zaraa po .starcie na n.ga „ Kr{luse jM9,;, '1:222)
czoło wysunął się Marchlewski, tuż za Bernard (Górn.) 1:24,0; 3) Marek (Sam.)
nim płynął Ramola. Na trzecim miej- 1:24,2; 4) Zawadzki (Kol.) 1:30,0; 5) Sucho-

scu szła zwarta grupa pływaków. Pierw-' (ChSm ' ^^

« X« ,1 1- 7) Bydllńskl (Spoi.) 1:44,3 .

sze 50 m przepłyngł Marchlewski w |u.(|a |al)at „ Szołtysek (Met.) 1:21,4;
31,4 sek„ 100 m w 1;09. Marchlewski 2) Serafin (Góm.) 1:24,0; 3) żyznarski
nie-oddał prowadzenia aż do mety, cho (Spółdz.) 1:28,7; 4) Basista (Miedzyzw.) —

ciaż na finiszu Ramola odrobił nieco ^
« Krogutae (Wlókn) 1:34,1; 4) Mi-

T, . 1 1 chorzewski (Chem.) 1:42,7.
terenu. Jako pewny trzeci uplasował ptnB, in m fclBt. „,,ie«y«n!

Niedzielne spotkania finałowe o mi

strzostwo Związków Zawodowych w

piłce nożnej stały na dużo słabszym '

poziomie, niż mecze ćwierć i półfi-
nałowe. Zawodnicy byli wyraźnie prze

męczeni długotrwałymi rozgrywkami, i

Nie możemy jednak zapominać, że

gracze, biorący udział w reprezenta-

cjach poszczególnych Zw.'' Zawodo-

wych przechodzili początkowo elimi-

nacje na szczeblu klubowym, następ-

nie przedboje (już jako reprezentacja),
ćwierć i półfinały i wreszcie finał.

Reprezentanci ponad miesiąc nie oglą
dali swych domów. Nic też dziwne-

go, że odbiło się to na poziomie za-

wodów finałowych o tytuł mistrzostw znów strzał Kubickiego,
ski oraz w walce o trzeci* i czwar

te miejsce.

SAMORZĄDOWCY — CHEMICY

1:0 (1:0)

Jedyną bramkę 6trzelił Różankow-

ski. Sędziował inż. 0'ewski z Krako-

wa. Widzów ponad 20.000.

Samorządowcy! Hymczak — Gę-

Szereg niepewnych wybiegów Wy
robka dzięki indolencji strzałowej na

pastników Samorządowców na szcz<

ście nie kończy się bramkami.

Po przerwie notujemy koleino: bom

bę Bartyli (Chemicy) z rzutu wolne-

go, która przechodzi nad poprzeczką.
Za chwilę Szewczyk z kilku metrów

przenosi nad bramką Wyrobka. Ruch

dłek, Glima* — Jabłoński I, Koza, gra coraz gorzej( zdradzając tenden-

Mazur (wszysey Cracovia) — Borek c)e goiowej która z reguły

(I KS — Wrocław), Różankowski, kończyła się stratą piłki.
Szewczyk, Radoń (Cracovia), Misiak METALOWCY - GÓRNICY

(Elektryczność — W -waJ. 1

Po kilku minutach Misiaka zastąpił' »
U '

j Mecz o trzecie i czwarte miejsce. —

zwycięstwo Metalowców w pełni zadu*

się Jerra, 1:1»,5; 2) Krause

W klasie mistrzowskiej kobiet, nic by-
ło nic specjalnego, natomiast w I kla-

sie są gimnastyczki, które już niedłu-

go wejdą do klasy mistrzowskiej, jak
Rcindl i Marcińczak.

Gimnastyka obejmowała program

identyczny 1 Igrzyskami Bałkańskimi,
W klasie mistrzowskiej kobiet były na-

Slępujące ćwiczenia: ćwiczenia wolne,
kółka y huśtaniu, równoważnia, po-1) Szołtysek (Met.)

M»t 1
A TERAZ KOLEJ NA PANIE (...... .,

Finał 100 m st. dow. kobiet był te-' browolski (Miedzyzw.) - 1:24,5: 4) Marek I męz^''-

renem zaciętego pojedynku międ^ Dzi ^JOJj

kówną, Bemówną i Liszkowną. Pierw-, 0r_nm',el(ainmsf.klas.
sze 50 metrów przepłynęŁy one niemal m^tciym:
jednocześnie i bieg roaeirał się na fi-| 1) Jfysnarikl (Spóldz.) - 1:24.4; 2) Za-

. \rr Xnu- WBdzki (Kol.) 1:29.2; I) Bas'sta (Miedzyzw.)
niszu. Wyprała Dmkowna, dysponująea i M

^

^Yjanow^( {l?0() 1:31,8; 5)

potężnym finiszem. • | Krooulee (Wlókn.) 1:32,5; 4) Fijałkowski

W finale 100 m klas. kobiet Kale-j (Spuóldz.) - 1:32.«; 7) Suchocki (Bud.) -

towa jeszcze raz dowiodła swej wyż- j
^ 3 '

szóści. Po starcie, na którym straciła: KOBIETY
. . . 100 M ST. DOW.

nieco Isłel, Kaletowa wyszła na czoło | |I(| |BrJa. 1} Bem6wna (Sam.) t:2l,T;
i już nie oddała prowadzenia. Na ostaU- Hizkówna (Met.) 1:22; 3) Matejówna

nich 25 m Dobranowska rozpoczęła fi- (Miedzyzw.) 1:31,3; 4) Saiwiezek (Górn.)
. .. .. , . j ,. . „„ 1.442- i) Olecka (Spóldz.) 1:51,6; 4) Kosta-

msz . ubliżyła się do liderki, me P°- ^^

}
^ 54,5.7) wójcikówna l Armii poza konkursem 103,5.

trafiła-jej jednak wyprsedzić. Istel, po-j
tężnie zbudowana Górniczka zajęła pew

ne trzecie miejsce.

Na starcie finału 100 m st, dow. męż-

czyzn zostało się ostatecznie 6 pływa-

Mat.) 1:19,5; 5) Jabłoński (Samorząd.) -1 c ; gkok> W kiasic n,irtvzowskiej
1:20,3; 4) Serafin (Sórn.) — 1:23,5; 5) Do-: ... , , ,

i - męzczyzn: cwiczenia wolne, dowolne

i obowiązkowe; przyrządy: drążek, koń

z łękami, kółka, skok.

Wyniki zawodów gimnastycznych by-
ły następujące:

KUSA MISTIZOWSKA KOIIIT

1) Rakoczy (Miedzyzw ) 74,85; 2) Kani-

kowska (Mot.) 45,25; 3) Krupianka (Sam.)
44,45; 4) Łukomska (Met.) 42,45; 5) Stępiń-
ska (Miedzyzw.) 40,15.

KLASA MISTRZOWSKA MĘ1CZYZN
1-) Gaca P. (Górn.) 111,9; 2) Radajewski

(Met.) 110,9; 3) KucjasŁ (Kol.) 108,7; 4)
Betyna (Skórz.) 107,4; 5) Pęczka — mistrz

Armii poza konkursem 103,5.

Wokół ringu mówiono—
ków. Do 50 metrów wszyscy szli rów-1 POLSKI ,lORIT

90, dopiero na finiszu Procel wyprze-; „rcale nie dmtokralyetną tutxu^ «>trxy.

mai dr Zajączkowski, który w turnieju
bokserskim rozdawał xtcycietcom medti•

dzil Ramólę.

„ŻABKI I MOTYLKI"

Bardzo ciekawy był pojedynek na W0 le. Skojarzono tę funkcję > Olimpiadą
m rt. kl,s. mężczyzn. Na 50 metrze

!
8*TM' ^ wtomo, tcręauł

prowadził Jabłoński przed Szołtyskiem aeycięscom medal* lord Burghloy. D-ra

Zajączkowskiego nrettearto „polskim lor.

dem Burghlcyem*.

ŻEBY... GDYBY...

Paterok x taką UtteoSci^ finy 1 talki

wygrane przez k, oj zdobtf' *foty me-

dal, ii odzywały się floty, it powimon
byl pojechać na Olimpiadę. Moiliuia,

tyllio... scby Paterok posa awym <Jcap-
sem" s lewej umiał cośkolwiek ivifcej i

byl takie trochę mlodssy.

i Krausem, który płynął żabką w prze-

ciwieństwie do dwu pierwszych, stosu-

jących motylek. Po "5 metrze Jabłoń-

ski osłabł i oddał prowadzenie Szołty-
skowi. Na ostatnich 25 metrach Krause

rozpoczął potężny finisz, zrównał Mf,
a Szołtyskiem, uległ mu jednak o dłoń,
uzyskując ten Bam czas 1:19,5,

Sztafeta 4 x 200 m st. dow. mężczyzn

stała się łatwy.ii łupem Międzyzwiąz.
kowców, ix ón.y wysunęli sie na czoło

już no picrwsrych stu. metrach. Na dni-

gim miejscu szli początkowo Samorz?- MEDAL ZA NOKAUT

dowcy, wyprzedzając nieznacznie Meta.
1

Medal moina czasem tdobyi, jak «{
łowców. Na ostatniej zmianie Metalów- okatuje, będire snokmiMeartym. Te} Mtu

cy wysunęli się przed Samorządowców, j ki dokonał Rudski, który to *obotf »

półfinale został znokautowany przez Po-

teroka. Mial jednak prawo walczyć dalej
o trzecie lub czwarte miejsce te niedzie-

lę. Do walki tej lekarz nie dopuścił
przeciwnika Rudzkiego i automatycznie
Rudzki zdobył trsecie miejsce w turnie-

ju w tcadze półciężkiej i brązowy me-

dal

LAICY, CZY SZOWINIŚCI?

Warssouia dawno jui nie widziała ta-

kiej widowni, jaka otaczała turniej Zw.

Zaw. Gmsdnno i prolentowano po kał-

dym niemał werdylnie. Być moie, ie

part} tych werdyktów nie było zupełnie
slutrnycfi, co moie się jednak zdarzyć
fchoó nie powihno) tc etosie kilkudzie-

sięciu 1 velk — niemniej jednak częSć
widowni (niestety przeuminie uwodni-

ty innych dyscyplin tpontt) nie sdałi eg.

xaminu i jelco kibice i foko sportowcy,

którym powinny być przede treeystkim
znane zasady ,Jair ptay".

KOBIETY
I kł. zespołowo: 1) Międzyzw, 176,25; 2)

Metalowcy '144,4; 3) Samorząd. 122,2;
tndywld.! 1) Relndl (Miedzyzw.) 44,55; 2)

Marcińczak (Miqdzyzw.) 44,95; 3) Paidilo.

ra (Sam.) 43,2.
II kl. zespGlowo: 1) Metalowcy — '169,2;

2) Górnicy — 163,9; 3) Miedzyzw. — 143 35.

indywld.i 1) B-laizc-yk (M»t.) 415; 2) Ba-
dura (Górn.) '43,0; 3) Sikora1 (Górn.) 42,8.

III kl. zespołowo; 1) Met, — 177,65; 2)
Samorz. — 141,15;

Indywid.: 1) CzcchlowsVa (Meł.) 45,0; ?)
Opqchowaka (Met.) 44,9; S) Luto;tańska

(Met.) 44,8 .

MĘŻCZYŹNI
I kl, zespołowo: 1) Motalowcy 207,5; 2)

Międzyzw. 162,05;
ind/wid.: 1) Sobola S. (Mot.) 54,35; 2)

Sobola A. (Mof.) 54,1; 3) świątek (Mot.)
50,5 .

II kl zespołowo: 1) Górnicy 213.9; 2) Me-

talowcy 213,55; 3) Miedzyzw. 186,7;
Indywid,: 1) 2ok (tvlat.) 56,7; 2) Gawron

(Górn.) 56 1; 3) Harwat (Górn.) 54,7.
III kl zespołowo: 1) Matdlowcy 202; 2)

Górnicy 196,7; 3) Miądzyzw. 192 ,8;
Indywid.: 1) Szymaniak (Miedzyzw.) 52;

2) Solan (Mlądzyzw.) 51,95; 3) Czyżewski
(Met.) 51,45.

Szeliga.

Chemicy! WyroBek — Gebur, Gru- . ,. .. .. „. .
_

_ , „ r, . , ot. sonę. Bramaci Biłobyli: Kul) ora 1 Szy-
szka, Suszczyk II, Bartyla, Bomba .

--

. .1
., _

'
, ,,, ,, m snura dla Mełaloiwcow opok Krajowca

(Ruch) _ Suszczyk I (Azoty) Tur.,
^

SAMuN
^

,

Maron (Ruch) Kaczmarek (Azoty), Legueki » Haasdbu-

Kubicki (Ruch), Maroma zm^mł w
^

{]ialmvi) z Warssawy.

38 min. Gajda (2arow). _ j Metalowcy: Buja (Walo^ie _
Dzie.

Pierwsze minuty gry dostatecznie Kubiak (Piact — Gliwice), Siwy

wyjaśniły sytuację. Cracovia, jako ca (Poloni* _ Piekary), Doniecki (SKS—
łoić wypadła dużo lepiej. Ruch po? Starachowice), Duda (Naprzód — Iipi-
aiadał groźny atak, który prostopadły1 ^), ZicmL» (Polonia — Pinkary), Kp.
mi podaniami szybko zdobywał teren. Gva (rzZ — Rzeszów), Brem (Baiory—
Formacje defensywne gubiły się w ak Chorzów), Kuboez (Nrnnzód — Li pi-
ci ach i grały niepewnie. jny), Krened (Baildon), Szymura (Bail*

W zespole Cracovii (Samorządom- d-on).

cy) na najlepszą ocenę zasłużyło j Górnicy: FiVknl (Szombierki), Czer.

trio obronne — zawsze na stanowi- (Szomliiarfd), Caru* (Zabrze), Wie-

sku. Pcmoc grała n'eco za ostro, I czorei, Sops, Gaweł (SzomJjjeirfti), Foj«
W 6 min. sędzia dyktuje rzut wol- (

r
-

;3{ (k^p. Judiwign), Kraeówka, Podesz.

ny na bramltę Hymc.nka. Egzekwu-
wa > Czręiicnka (Sson Jrlnrki), Pawelczyk

je Kaczmarek, podaje Kubicltiemu, (Virteria — Walbraych).
który trafia w aut. Qra przenosi się OŁa zoapoły wystąpiły wiięc da mcczu

na drugą sronę boiska. )w innych ekkdach nii w eptuZca-

W 14 min. Różankowski z podania rj " ad > Pojira«lnieh.
Szewczyka zdobywa . jedyną bramkę

Gł- " na "^ 1 ^ 311
poziomic. Zawiedli

CT2C2U, j «zczc^ólrie Metalowcy, którcy po kliku

bardzo dchrych mecMcli znpclnśc osła-

bli. Wydawało się, jdkgdyby zcepnkwi
icli czegoś naraz esabrekło. Stracili na

szybkości, strzelali bardzo mało i niecek

Atak Ruchu nie pozostaje dłużny i

stwarza wiele niebezpiecznych sytua-

cji pod bramką Samorządowców. W

23 min. ostry strzał Maronia łapie

pod nogami Fusa Hymczak. Za chwilę

Sfeostecki wraca do formy
W Sopocie lekko wygrał z Doslulem
GDYNIA, 22.8 .

— (Tel. wł.) — Mię-
dzynarodowy turniej tenisowy o mi-

strzostwo Wybrzeża dociągnięto po nie-

dzielnych grach do finałów, Będf one

rozegrane w poniedziałek 23 bm. W

grze pojcdyńczej panów zmierz.? się
Skonecki z Bratkiem, w pojedynczej
pań dojdde do pojedynku Jędrzejow-
skiej z Miskovą, w deblu panów, grają
Dostał, Skonecki z parg Piętek, Beltdo-

weki.

Niedziela mimo braku gości zagrani-
cznych, za wyjętkiem Miskovej i Do-

Pistolet nie chciał słuchać iili. Ołda-

ka i po południu, co wyprowadziło *

równowagi najlepszego tc Polsce starte,

ra, Sienkiemaa. Po trzech niewypałach
przed biegiem na 400 m Sienkiewicx

wyrioał pistolet OldakouA i wypuścił bie

gaczy za pierwszym rasem. Nie chcąc
próbować dałtzej walki x pistoletem po-

prieftal mistrz na jedynym pakexotaym
stercie.

*

Kolca nie są potrzebne do sloalat

uwwyi — tek twierdzi Pankóuma re

Śląska. Zajęła drugie miejsce s wyni-
kiem 140, skacząc tylko w jednym pan

toflu.

Nafta nie wytrzymah konkurencji
nie tylko s zawodnikami inych świąt-
ków Godło nafcierzy opadło na dół,

symbolicznie głosząc widzom, ie zawo-

dnicy spod znaku nafty tą słabeuszami.

stała przyniosła szereg interesujących
gier. Przy szczelnie wypełnionych try-
bunach ciekawy pojedynek rozegrali w

półfinale Dosial ze Skoneckitn. Czech

był niedysponowany 1 uległ gładko Sko-

ncckiemu w trzech setach 6:3, 6:3, 6:4.

Chwilowa nłedysposycja Polaka jakf
zaobserwowaliśmy w spotkaniu a Piąt-
kiem w Poznaniu) zdaje się, i* prze-

szła. Jeszcza bardziej zacięty pojedy-
nek stoczyli se sob| w .drugim półfina-
le Bratek a Beldowskim, Na ogół li-

czona się aa zwycięstwem Bełdowskie-

| go, który, sagrał jednak nieregularnie.
' Bratek górował spokojem nad przeciw*
; niluem i w decydujących momentach
1

umiał się zdobyć na wykończenie. Naj-
dłużej trwał 4 set, w którym do stanu

3:3 walka toczyła się o kaidf piłkę.
Potem Bełdowski juź zrezygnował.

Ostateczny wynik 6:3, 6:3, 3:6, 6:3 dla

Bratka. '

W półfinale gry pojedyńcj.ej piA .Mi-

ekova wyeliminowała TłoczyńiJcą 6:4,
6:2, a Jędrzejewska lekko rozprawiła
się z Niewiadomski 6:0, 6:0.

W półfinale debla Piftek, Bełdowski

roznieśli parę Kosiński, Szczawiński

6:1, 6:1, 6/2, a DoetaJ Skonecki po wal-

ce wygrali z par; Tłocsyński Olejnlseyn
6:2, 6:4, 3:6, 6:2.

W półfinale Misbova Dostał awycię-
żyli małż. Tłoczyńskich 6:3, 6:3.

W finale Jędrzejowska, Skonecki zwy

eiężyli Miekavg Dostała 6:2, 6:1. Naj-
lepszy z całej czwórki był Skonccki,
który grał błyskotliwie i «kulecznie.

nie. Gdy wiidzieło się ich w meozu z Sa-

moregdowesmi i Górnica/mi, zdawało się
że to nie ta sama drużyno.

Górnicy natomiast zagrali o klasę le-

piej niż z Chemikami.'Nauczyli się wre-

szcie krycia, środkowa trójka olaku Kra-

sówka — Podeszwa — CzeptoinJka była
b. groźna, lecz w drugiej części zawiodńw

oełabła. Obrona grała dobrze taktycznie,
umiejętnymi wyjściami pozofttanvi<ijąr. co

mmwnt napastników Metalowców na

pozycjach ąialonych. Q

Pierwsza ezęśi me ozu prey na ogół

równorzędnej grze mija hczhraunkowo,—
Obie drużyny graj; anemicznie.

Po zmianie stron prowadzenie dla Me.

tałowców zdobywa w 18 min. Kułiocz.

Górnicy Sf słabsi niż prznd przerwę, a

Metalowcy 1 każd* minutą uwysłuiją eo-

na więkezf pntewagę. W 34 min. Kra-

sówka po eamotnym przeboju strzela

nieuchronnie wyrównującą bramkę. —

Strzał był tak niespodziewany, że bram-

ka» Mełalowcói.y, który jeszcze preed
chwilą, oparty o słupek, czytał JPrzcąjląd
Sportowy^ mimo wysiłku nic nie miał

I do powiedzenia. W 3 min. później Sxy-
tnura ładnym nie do obrony strzałom

powtórnie «dobywa prowadzenie dla Mc

, takweów, ustalając jednocceśnie wynik
i zawodów.

nŚLUBlT NIE BYŁO

Mówiono, a Mwet spodziewano dę, ie

prezes WOZB Prendowski miał jakoby
poetwycięstwie flrądkowskiego udać sif
na pływalnię Legii i w ubraniu skoczyć
do wody. Tak się jednak nie stało i

wcale takich .jłudów" nie było. mimo,

ii prezes Prendowski, pod którego o-

kiem twego czasu pierwsze na ringu
kroki staioiał w Warszawie GrądJcowski,
bardzo się ciaszył i triumfu swego wy•

chowanka i ze wzruszeniem uściskał go

po jigo ostatnim zwycięstwie na ringu.
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Criyźewsfci

o olimpijskim Jany'ego
tajemnicach niepowodzeń francuskich

dzy zostali pozbawieni dostateczne-

go odżywiania. Brakowało nam mięsa,
wina i potraw, do których jesteśmy
przyzwyczajeni, ale co najważniejsze,
nie mieliśmy ludzi, którzy by się na-

CZY pan wie, co to Jest wyłado- większych pism sportowych we Fran-

wany akumulator? To jest wła- cji „L'Equipe" zaangażował na czas

«nie Al ex Jany, mówi mi z sarka- o .limpiady Hansenna, płacąc mu bar

«tycznym uśmiechem Gaston Benac, dzo wysokie honorarium. Jak mówią
najlepszy francuski dziennikarz spor- dziennikarze francuscy, już w ,,L'E-
towy, który swego czasu był w Za- quipe" był nawet złożony i przygo-

kopanem na zawodach FIS-u . towany tytuł „Współpracownik „L'E- mi opiekowali i. o wszystko dbali. Na

Francuzi byli pewni zwycięstw quipe" zdobywa medal olimpijski, si francuscy opiekunowie tak zwani

twych muszkieterów — faworyjow: Oczywiście dla pisma to wielka re- ,,oficiele" opuścili nas zupełnie. Tak

pływaka Jany średniodystansowca klama Niestety, tytuł trzeba było ro np. gdy lekkoatleci amerykańscy by-
Hansenna i crossisty Puzajona. Tym- zebrać i czcionki rozrzucić. A Han- K odwożeni na stadion specjalnymi—
czasem wszyscy oni ponieśli klęskę senne tłumaczy swe niepowodzenia prywatnymi samochodami, myśmy jeż
i jak to się mówi — pojechali z pła-
czem do domu. Ale Francuzi lubią
•wiedzieć dlaczego spotkał ich taki

wielki zawód i wymagają do niedo-

Londynu, zarówno ja jak i moi kole- wiadał się Hansenoe — to aa 800 m

tak:

ZABRAKŁO OPIEKUNÓW
— Przybyłem do Londynu ze Szwe

wylosowałem zły atart. Musiałem dłuż

szy moment biec po najszerszym ko-

le, aby przebić się aa czoło. Musia-

łem pokryć aie 800 m, ale coś około

815. Na 1.500 pobiegłem bez wiary
w zwycięstwo, byłem złamany jut
psychicznie.

Wreszcie trzeci muszkieter Raphael
Pujazon skarży się TÓwnież aa brak

w Londynie mleka i sera. Ale twą
klęskę zawdzięcza przede wszystkim
kurczom żołądka, które schwyciły go

w czasie biegu na 3000 m.

dzili autobusami, które wlekły się —

a my denerwowaliśmy się.
Na stadionie opiekunowie amerykan'

scy chuchali na swych pupilów, owi- j ZAGUBIONE MIĘSO

łych triumfatorów, aby wypowiada- =) 1
. Sdzic odbywałem swe ostatnie j jając ich w ciepłe kołdry, aby ogrzać j Jak więc widać wszyscy Francuzi,

1

dokładnie i ' odkryli wszelkie przygotowania. Piłem tam codziennie ' ich mięśnie. O nas nikt się nie tro- narzekali na brak odpowiedniej od-j1! się
swe tajemnice.'

Czy to prawda, że przyczyną

niepowodzeń Janego była nieszczę-
śliwa miłość, zapytuję Benaca?

— Niech pan w to nie wierzy.
Rozmawiałem z Jany, który tłuma-

czy swe klęski mniej więcej w tych
słowach: ,,Nie trenowałem nigdy w

zamkniętym basenie pływackim i ca-

le me przygotowania olimpijskie prze

prowadziłem w otwartej pływalni na

świeżym powietrzu. Przecież w tych
warunkach święciłem największe swe

triumfy w czasie mistrzostw Europy
w Monaco.

W basenie Empire Pool źle oddy-

chałem, dusiło mnie. Nadto raziło

mnie sztuczne światło. Jak wiadomo

jestem krótkowidzem i w czasie ply
wania przy elektryczności powinie-
nem nosić specjalne okulary. Nato-

miast przy świetle dziennym widzę
dobrze. W Empire Poll dwukrotnie

wpadłem na krawędź basenu i «traci-

łem na nawrocie.

GŁODNY JANY

Ale to jeszcze wszystko głupstwo!
Przecież ja mam zaledwie 19 lat i cią

g!e rosnę! Przez ostatni rok rozro-

słem się znacznie i nie potrzebowa-
łem nigdy zakładać sobie hamulców,

gdy mi się chciało jeść. Ważę już
100 kilo! Muszę dużo spożywać, a w

Londynie musiałem ograniczyć 3wój
apetyt. Powiem krótko, byłem bez-

ustanie głodny! Gdy przy stole we

wsi olimpijskiej mci sąsiedzi Luksem ilinyCjlf wyglądało tak: ,Ćyczę wszyst-

burczycy ofiarowali mi befsztyk, mu zuu^odnikom jak najlepszych wy-

siałem walczyć ze sobą. Organizm ,tików".

litr mleka i sypiałem doskonale. Czu : szzcył.
łem się świetnie. Gdy przybyłem do Jeśli chodzi o mnie osobiście, spo-

i... kolo wody
Na Pływackich Mistrzostwach Polski

we Wrocłau-iu pomimo wietrznej i zim-

nej pogody, zebrało się prawie 5.003

osób. Woda miała 15 st. ciepła i trzeba

było naprawdę dużego samozaparcia się,
aby do niej wejść. Już sam widok pły-
wnjąćych działał oziębiająco na publicz-
ność. Pod koniec mistrzostw zawodnicy
i publiczność tak dzwonili zębami, że

słychać było tylko głośny klekot.

Przed rozpoczęciem zawodów odro-

czono je najpierw o godzinę, a później
opóźniono o pół. Bo właśnie 30 minut

ustawiano zaioodników do defilady i tłu-

maczono im, jak mają maszerować.

Wreszcie, po długich namowach, pro-

śbach, a nawet lekkich gwizdach, defi-
lada ruszyła i wypadła wcale dobrze.

Pływacy na Stadionie Olimpijskim we

Wrocławiu rozporządzają trzema base-

nami. Jest tam naprawdę dużo wody, ale

znacznie więcej jej polało się z ust

mówców, ględzących, mimo opóźnienia,
przeszło 25 minut. Czego tam nie było.
Mówiono i o „warsztacie sportowym"
i o „trwaniu na rubieżach" i o „zie-
miach piastowskich".

w tej konkurencji jest i tak prawie
o 40 sekund gorszy od rekordu świata,
r.ie jest ewenementem.

Drugi rekcird natomiast jest znacznie

cenniejszy. Oto robotnicy „Pafawagu"

żywiania. Dlaczego tak się stało?

Po prostu na skutek bałaganu! Wa-

gon, który nadszedł z Francji z arty-

kułami żywnościowymi zaplątał się

gdzieś na bocznym torze, a że „ofi-

ciele" francuscy niezbyt się nim inte

resowali — nim wagon odnaleziono—

to mięso zaczęło się psoć (upały). Mię !

so powędrowało do lodowni, ale już
nie nadawało się dla olimpijczyków.
Francuzi jednak chcieli jeszcze rato-

w ciągu 10-ciu dni zmontowali stalową ;
wać

pieniądze i sprzedali wagon jed

wieżę do skoków o skomplikowanej i nei 2
firm angielskich, która przero-

konstrukcji. Robotnicy pracotvali tylko biła mięsp na konserwy.

Po pięciu dniach okazało się, że

jednak mięso w zupełności nadawało

się na konserwy i po jego przyrządzę
niu, Francuski Komitet Olimpijski
chciał od firmy angielskiej odkupić

sprzedane przez siebie mięso.

Ale wówczas Anglicy zażądali po-

dwójnej ceny. Francuzi jej nie chcie-

li zapłacić. Być może, że właśnie to

mięso jest tajemnicą niepowodzeń
niektórych olimpijczyków francu-

skich...

po godzinach obowiązujących, i to na

ochotnika.

Ten rekord jest bardziej cenny, niż

wszystkie rekordy naszej tabeli pływać-!
kiej. j

Niedociągnięcia i i tędy były, było
ich nawet dość dużo, jednak zorganizo-
wanie Mistrzostw ice Wrocłaiciu to peł-
ny sukces gospodarczy — młodego
AZ Su wrocłauskiego.

Nie błądzi tylko ten kto nic nie robi.

IKO

Turniej koszykówki ciągnął się przez całą niemal Olimpiadę i zgromadził
bardzo egzotyczne towarzystwo. Na zdjęciu Argentyńczycy (w białych kostiu-

mach) atakują kosz Kubańczyków. Fotografia brytyjska

KLABINSKI NIE WYGRAŁ
W HADZE

HAGA. — W drugim dniu mi-,
strzostw kolarskich świata rozegrano

1

w Walkenburgu w Holandii wyścig

istrzostwa Łucznicze świata
w bułach z cholewami

Największe brawa dostał wicekomi- j szosowy na dystansie 270 kmi w ob

sarz Wystawy Ziem Odzyskanych, które-

_o przemówienie, ui przeciwieństwie do

Londyn 15 sierpnia ' ! Moje wyniki są w tym roku opła- J 3 m na dystanse długie — medal

wodzie zamkniętym, obejmującym 27 TjVT DNIACH od 10" do 13 sierpnia
:

kąiie, a więc: (brązowy.'

okrążeń. VV odbyły się w Londynie na Sta- 5 m w klasyfikaoji ogólnej (m;ano.
1

6 m na dystanse krótkie.

W wyścigu uczestniczyli przedsta- dsonie Dulwich College XII Między- wjnje długie (jystanse pjus krótkie) — 1mna60mtr—złotymedal.

mój nakazywał mi — zjedz ten ka-

wałek mięsa! A tymczasem głos roz-

sądku mówił mi: „Alex nie rób te-

go, powiedzą wszyscy, że jesteś ja-
kimś łakomczuchem czy żebrakiem".

Więc odmówiłem i żałowałem.

I jeszcze jedna ważna sprawa, wy-

niki pływaków amerykańskich wyda-
wały mi się zawsze podejrzanymi.
Nie wierzyłem w czasy osiągane
przez Mac Lana, Risa czy Allana

Forda. Myślałem sobie w duchu: blu

fują. Biję się teraz w piersi i mówię

Mi-wiciele 10 państw. W barwach pol- narodowe Zawody Łucznicze u nagrocjzone
skich jechał Klabiński — Polak, mie- ślrzostwo przy udziale 49 zawodni-

szkający stale we Francji.
Przekład dyscypliny" dali od rmu

T ytu l
mistrza

świata * wyścigu "10 sierpnia nastąpiło uroczyste

sędziowie. Cztery razy megafon prosił szosowym zdobył Belg Schotte, przy- otwarcie zawodów. Po kilku przemo-

Uh o zebranie się pod wieża. Przyszli [ bywając na metę w czasie 7:30,42,5 mewach i oddanm strzału honoro-

rzcczvwi.^c po 15 minutach. J u> ogóle j Sodz. P"ed Lazarideem (Francja) wego
- rozpoczęto strzelania na dłu-

= sędzia,:niem było coś nie!0rażnic. i 7:30,43,2 i Teisseire (Francja) 7:34,23,7. dystanse. ,

To, że w skokach trafiały się jedno- { Obrońca tytułu mistrzowskiego Ho- 1-szy dzień strzelania był jedynym
cześnie noty ,.2" i ,.8", to świadczy, że ! lender Middekamp wycęfał się po u- możliwym dniem w czasie zawodów.

padku.

Ogólne wyniki
następująco:

przedstawiały się

Dystanse długie + krótkie

Panie

ktoś do- swych obowiązków podchodził
nic najpoważniej i nie najbezstrorniiej.

*

Młody zawodnik Wrocławia, Manmc-
— pomyliłem się. Przypuszczałem, że i/.fj startował, mając 37,6 gorączki.
spotkam się z dobrymi pływakami, a Przekonał on doktora, badającego za-

tymczasem musiałem walczyć z praw ,oodników, że temperatury dostał ze

dziwymi fenomenami... Ale nauka nie zdenertvowania. Po biegu, zakończonym
pójdzie w las, jestem młody 1 docze- zresztą zdobyciem uścemistrzosttoa Pol-

kam jeszcze olimpiady w Helsin- siei, kiedy już nie było się czym dener-

wować, Mtmowski miał 38r5 i cały drżał.

Lekarze potcinm być jednak mniej
ulępkiti.

kach...

OLIMPIJCZYK — DZIENNIKARZ

Drugim zawiedzionym muszkiete-

rem był Hansenoe. Hansenne jest w

,,cywilu" dziennikarzem i to dobrym
dziennikarzem, Francuzi byli tak pe- Polski: jeden poprawiła Janasótma —

wni zwRcięswa Hansenna w biegu na na 200 m. st. kl.

800 m, iż redaktor jednegy z naj- Biorąc pod UH<agę, ie rekord Polaki

Na zawodach

•

pobito; dwa rekordy

SKŁAD WARSZAWY
I WROCŁAWIA NA ZAPASY
Z BUDAPESZTEM

W pierwszej połowie września przy

bywają do Polski zapaśnicy Buda-

pesztu na mecze z Wrocławiem i

Warszawą. Po Igrzyskach Zw, Zaw.,

zarząd PZA ustalił następujące skła

d jr:

Warszawa — Rokita, Toboła, Ka-

uch, Świętbsławski, Gryt, Książkie-
wicz i Nowaczyk.

Wrocław — Rokita, Toboła, Ka-

uch, Jakubowicz, Gołaś, Radoń, Ba-

jorek"! Szajewski.

JESZCZE RAZ
DO OLSZTYNA

Na podstawie porozumienia z tre-

nerami Morończykiem i Gąssowskim,
_ zarząd PZLA powołał dodatkowo na

I obóz w Olsztynie następujących za-

j wodników: Mańkowski, Mach, Rzeź-

niczek, Żelewski, Krzyżanowski, Wo-

, liński, Nowak, Wenta, Biernat, Osiń-

ski, Grzelski, Łuczak, Olszewski i

Szymoszek.
Na obóz w Akademii WF — No

Na drugi dzień od rana była ulewa—

czekaliśmy na stadionie na pogodę.
Po kilku godzinach gdy deszcz prze-

stał padać — rozpoczęto strzelanie

na krótkie dystanse. Strzelanie przer-

wano znowu z powodu silnego desz-

czu i odłożono na dzień następny.

3-ci dzień zawodów — niesamowity
wiatr. 4-ty ulewa przez cały czas za-

wodów, aż do końca.

Warunki zakwaterowania były nie-

znośne — szczególnne w nocy, gdyż
nich motorowy bez przerwy doku-

czał — spać spokojnie nie było
można. |

Przejazdy były b. uciążliwe. Z ho-

tein autobusem trzeba było jechać do

dworca Victcria, następnie pociągiem
do Dulwich od pociągu kilometr pie-
szo. Lub 2-ma autobusami, co trwa-'

ło ok; 50 min., nieraz przeszło go-

dzinę.

Narzekać w. tym wypadku jednak
nie można gdyż te warunki (oprócz
Rugernir) były dla wszystkich jedna-
kowe. |

Jeżeli chodzi o mnie osobiście —

byłam dobrze -przygotowana do za-

wodów, jedynie zdrowie moje zaczęło
szwankować po przyjeździe do Lon-

1. Burr Anglia
2. Pikova Cechosłow.

3. Sachova Cechosłow.

4. Rasmusen Dania

5. Kurkowska Polska

6. Beday Francja
7. Resslova Cechosłow.

8. Rochova Czechosłow.

9. Kjellson Szwecja
10. Dames Anglia

1 dzień 2 dz. 3dz. 4dz. Razem

dług. krót. dług. krót.

710 582 657 557 2.506

636 590 639 476 2.341

530 539 521 593 2.183

650 503 504 490 2.147

611 456 604 468 2.139

622 495 523 452 2.092

559 464 571 417 2.011

544 426 540 447 1.957

578 447 426 472 1.923

468 437 524 457 1.886

Nie wszyscy zawodnicy przystoso- 14-go rozdano nagrody, odbył się

wali się na taką złą pogodę — zimno Kongres Łuczniczy, no i teraz jest
i deszcze nawet kilku mężczyzn wy- piękna pogoda,

cofało się z zawodów. J. Kwkowska-Spychajłowa

W BUTACH Z CHOLEWAMI

Doskonale były zaopatrzone angiel
ki, gdyż strzelały w butach z chole-

wami lub' długich śniegowcach, na

ubranie zaś zakładały fartuchy z pla-
stiku, które nie przeszkadzały w

strzelaniu. Sprzęt przykrywały bre-

zentami.

Reszta zawodników szczękała zę-

bami a woda ściekała strumieniami,
w pantoflach chlupało — sprzęt u-

cierpiał bardzo, nie było gdzie się
chować, chuchano na piórka, dmucha-

no, nie chciały się wyprostować, rę-

kawiczki na palcach były mokre —

wszędzie woda dotarła.

A więc 13 skończyły się utrapienia,

ślewicz.

^

uu_ „GWARDIA" (SŁUPSK) —

wieka, Grelus, Przestępsko, Wojdów- jdynn. Prze"Jfy ^aTzwodów m"ia- . .VALASKA SPARTA"
na, Buszykówna, Różalska, Sumińska, Iłam bóle głowy i to mnie mocno osła-

5:3 ' 2;2 '

Paryżanka, Góralska, Tkaczyk 'i Cie^biło. Nie pomagały żadne proszki. Po SŁUPSK- SpoJkame piłkarskie roze-

powrocie do Stokholmu muszę oddać

„głowę do naprawy". Wracaliśmy z

boiska b. późne, było to również mę-

czące.

Pomimo tylu strapień, obrzydłych
warunków atmosferycznych — wyniki i

ŁKS — ODRA 8:6
SZCZECIN (Tel. wlw szczecińskiej Hall

sportowej odbyło się spotkanie bokser-
skie między ŁKS-em a ,O dra". Zwyciężyli
goście w stosunku 8:«.

Wyniki poszczególnych walk — musza:

Różycki (ŁKS) przegrał z Bargiolem, kogu-
cia: Popielaty (ŁKS) wygrał z Panowl-

czem, piórkowa I: Dembisz (ŁKS) przegrał
zo Stachowiczem, piórkowa II: Marcinkow-

grane w Słupsku między „Gwardią" a

rześką drużyn; „Valassfca Sparta" z Bmia

zakończyło się drugą z kolei poraż&sj
Czechów w stosunku 3:5 (2:2). Bramki

(Ha „Gwardii" strzelili: Kaczor 3, oenz

Jankowski i Nowak po 1. Dla Czechów:

są bardzo wyetóe, szczególnie jeżeli | Cipris 2 1 L
4.000 .

chodzi e mężejsyzn. Szwed Dentgen SZCZECIŃSKA „GWARDIA"
jest fenomenem w łucznictwie, An- WYJECHAŁA DO CSR
gielka Burr dobnie strzelała na dłu-

Momertf wyciągania z wody Dunki Andersen, która w czasie wyścigu dostała

kurczu żołądka. Wypadek ten miał miejsce w jednym s półfinałów olimpijskich
m 400 m. st. dote. pań. Fotografia brytyjski

skl (ŁKS) znokautował w trzecim starciu' gie dystanse.

zawodnik szczeciński jut na początku iskoaałymł zawodnikami — łucznic-

pierwszej rundy, pólśrednia: Olejnik (ŁKS) two ta ® rozwija się coraz lepiej,
po słabej walce wygrał przez k. o. w Amerykańscy zawodnicy nie spisa-
drugim starciu z Buba, Srodnla: Pisarski i- jt »r . ,, . ,

(ŁKS) wypunktował Wilczka, póklęika: !' ,

d .° brae ' J ' a,ovno na )ak
Wieczorek (ŁKS) przegrał przez fc. o . w

1
"cjtkie dystinoe są na dalszych

drugim starciu z Dcringere*. mre$9c«ch.

SZCZECIN. Szczecińska „Gwardia"
zasilona graczami „Gwardii" warszaw,

r^kiej, kieleckiej i słupskiej wyjechała
do Kołma, gdeie rozegra rewanżowe spo

tkanie z tamtejszym zonpołem AF „Ko-
lin". Poza tym ,gwardia" rozegra jesz-
cze w okrasie od 23 do 30 hm. spotka-
nia w Pradae ocws w dwóch innych miej
«wwwciedi aa terenie Ceedbodowacji.

Skład Pcfski
na CSR
bez zm an

Jak nam oświadczył kapitan • PZB,
Derda skład drużyny polskiej na meez

bokserski juniorów Polska — Czecho-

słowacja, który odbędzie się 28 bm. we

Wrocławiu, nie ulegnie żadnej zmianie.

ZS „GWARDIA" —

REPREZENTACJA
SZCZECINA 5;i (3;i)

SZCZECIN. Rozegrany w Saeaecinie

meca-piłkarski między ZS „GwanB?" a

reprezentacją Szczecina zakończył się
zwycięstwem „Gwardii" w stosunku 5:1

(3:1). Dla zwycięzców bramki zdobyli:
Maruszkaewicz 2, (jedna s kaniego l,
Jung i Sosnowski po 1, oraz jedna sa-

mobójraa. Dla pokonanych bramkę strze

lił Sadimski.

WARUNKI PRENUMERATY

miesięcznie it W.—

Wpłacać wyłącznie na adres Admlnlstra*

cji — Warszawa, ul. Mokotowska I

„Przegląd Sportowy", konto P. K. O . l-ltti

CENY OGŁOSZEŃ
i» 1 ma w tokido srerokeicl jednej

szpalty — 10 xl.
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