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NAJLEPSZY PIŁKARZ WĘGIERSKI ZŁAMAŁ NOGĘ
TV7 W7! X_1 _I ... , ANasz korespondent. W . Wieromiej telefonuje:

BUDAPESZT, 15.9, (tel. wl.). Węgrzy nie zapomnieli nieoczekiwanej
klęski, jaką ponieśli ich piłkarze w Warszawie w 1939 roku. Cała

prasa budapeszteńska nawołuje reprezentantów do czujności i ostroż-

ności i przestrzega przed zbytnią pewnością siebie. Zgodny chór

opinii publicznej wierzy w możliwość niespodzianki i poważnie
obawia się o wynik. A trzeba przyznać, że obawy te są w pewnej
mierze uzasadnione. Piłkarze węgierscy nie znajdują się w szczyto-

wej formie. W czasie przerwy letniej większość z nich grała o pu-

char „Stulecia", ale zawody te nie wyszły im na dobfe. Wszyscy
niemal czołowi piłkarze Wągier robią wrażenie przemęczonych,
a ich /wtateie-występy lićowa- nie iwz.yczynily .sią 4o.poprawieiuana- .

strojów.

OGŁ^ĄŁJJM kilka ostaltńitih spot-
kań ligowych, rozegranych w

Budapeszcie. Poziom ich jest zdecy-
dowanie gorszy w porównaniu z se-

zonem wiosennym,

PUSKAS ZŁAMAŁ NOGĘ
Polacy przytym mogą uważać się

za szczęściarzy. Najlepszy niewątpli-
wie piłkarz węgierski, znakomity le-

szy Węgier na tef.pozycji Kopyanma
złamaną nogę i pauzuje od kilku mie-

sięcy. W ostatnim okresie Rudas

przeżywa spadek formy. Jak wypad-
nie w Warszawie — to wielka zagad-
ka. Jedno jest pewne. Węgier jest
specjalistą od taktyki spalonego i na

ten fakt muszą zwrócić baczną uwa-

gę napastnicy polscy. Lewy obrońca

wy łącznik Kispestu — Puskas do- !
Balogh II jest wlas*ciwie prawym o-

znał na ostatnim meczu ligowym z brońcą. Wstawiono go na lewą po-

Vasasem ciężkiej kontuzji złamania zy
c

j<?, bo tak nakazały okoliczności,
lewej nogi i nie ma mowy, aby mógł Trójka pomocy nie zaimponuje za-

grać w reprezentacji. Jest to poważ- [ peWne Warszawie, ostatnia ich for-

ne osłabienie, które może nawet za-
1

ma wywołała w stolicy Węgier wiel-

waźyć- na ostatecznym wyniku spot- kie rozczarowanie. Być może, że sto-

kania Polska — Węgry, Puskas bo- per Bórzfei wzniesie się na wyżyny
wiem był klasą dla siebie, a bez nie- ( swego kunsztu na Stadionie W. P., 1

go atak węgierski jest gorszy o kilka •
w tym wypadku stanie się trudną do

idziesiąt procent, przebycia zaporą. Jego jednak ostat-

Słaba forma czołowej klasy wągier1 n; WyStęp ligowy nie wskazuje wca-

sikiej stanowiła dla tak zwanej komi- j je na {aką ewentualność,
sji trzech ciężki orzech do zgryzienia
przy ustalaniu kadr trzech reprezen.

tacji. Kapitan Sportowy Węgierskie-
go ZPN Gallowich jest od kilku mie-

sięcy chory, zastępuje go• więcjrada
trzech. Każdy z nich stawiał na Pus-

kasa, orientując się, że reszta czo-

łówki prezentuje się słabo, a dobrzy
nawet piłkarze wykończeni są ner.

wowo i fizycznie,
A tymczasem Puskas złamał nogę i

Powstała kwestia ustalenia piątki o«

fensywnej. Brakowało środka napadu
lewego skrzydła i lewego łącznika.
Na środek przewidywanoj-Deaka, ale

piłkarz ten prowadzi nie-sportowy
tryb życia i zaczęto już szukać nowe- , . ,, _

Tymczasem piłkarzem Węgier. Słynie on zwłasz-
'

cza z niespodziewanych,

UWAGA NA ŁYSEGO!

W ataku najwięcej uwagi muszą

zwrócić Polacy^ na małego, łysawego,
lecz dysponującego piekielnym strza-

łem i błyskawicznym zrywem Egres-
si'ego. Dziennikarze węgierscy twier-

dzą żartobliwie, że Egressi ma w no-

gach maszynę. Prawoskrzydłowy
Toth III jeszcze przed dwoma laty
grywał w reprezentacji Rumunii. 0-

becnie występuje w barwach Wę-1
gier, iest to jednak' piłkarz miękki,,
na którego ostra gra obrońców wpły-j
wa deprymująco. i

Prawy łącznik Szusza jest obok,
kontuzjowanego Puskasa najlepszym '<

kierownika napadu,
•w ostatnim meczu ligowym Ferencva

ros
— Szac Deak popisał się wspa-

niałą formą i sam zdobył 4 bramki.

Komisja trzech nie mając lepszego
Wyjścia, zdecydowała się wreszcie
n

a wstawienie go do pierwszej re-

prezentacji.
W bramce grać będzie Grosits.

Jest to wielka niespodzianka- dla wę

gierskiej opinii publicznej, wszyscy

bowiem sądzili, że na stanowisko to

Powołany zostanie Hemmy z Feren-

cvaros. Hemmy jednak nie zostaj
Pominięty całkowicie w kadrach re-

prezentacji i przyjeżdża do Warsza-

wy, jako rezerwowy.

KONIECZNE ZŁO

Prawy obrońca Rudas jest najszyb-
szym piłkarzem jedenastki węgier-
skiej, ale jednocześnie najlckkomyśl-
aiejszy. Rudas jest w reprezentacji
również złem koniecznym, bo naflep-

lecz moc- (

nych strzałów. O środkowym Deaku.

wspomnieliśmy już na wstępie, trze- j
ba tylko dodać, że jest on specjali- i

stą od sytuacji pod-bramkowych. Hi-'

degkuty jest piłkarzem inteligentnym,
jego obecna forma nie nastraja jed-
nak optymistycznie.
O TRZY TYGODNIE ZA WCZEŚNIE

Znawcy piłkarstwa węgierskiego
twierdzą zgodnie, że gdyby spotka-
nie Węgry — Polska odbyło się za

trzy tygodnie, to o wynik byliby spo-

kojni. Nie znaczy to jednak, żeby
Węgrzy jechali do Warszawy na pe-

wną przegraną. Wynik nie je«T Jesa

cze wcale przesądzony na koazł Poi.

ski, tym bardziej, ie napad węgłe»
ski używa taktyki rzadko spotykanej
na staiSonach świata- Napastnicy
Węgier nie trzymają się wcale swych
pozycji, skrzydłowi wędrnją

do środka, łącznicy zastępują ich na

skrzydłach, dezorientując tyra forma-

cje defensywne przeciwnika. Przeo

obroną polską powstanie w związku
z tym dylemat, czy każdy ma kryć
swojego gracza, czy też w zależności
od sytuacji przejmować krycie odko.

legi.

OSTRZENIE ZĘBÓW NA POLSKĘ B

Daleko cięższe zadanie - oczekuje
Polskę B. w Budapeszcie. Mecz z Wę
-grami..B. -odhędzie -się, w niedzielę^na
Stadionie UjpeStu o godz. 16,30. Tu-
taj nikt nie wątpi, że spotkanie za-
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kótaczy się' zwycięstwem- Węgrów:z

różnicą 5 — 6 bramek. Zespół w«j- I

gierski jest zupełnie równy pierwsze) .

drużynie, a nawet przewyższa ją, Je- i

śli chodzi o zgranie.

Również nikt nie niepokoi się o wy j
stęp juniorów węgierskich w Łodzi.

Nie jest to wprawdzie ta sama dru- |

żyna, która wiosną tego roku pobiła
juniorów Rumunii 4:1, a juniorów CSR
6:2. Wielu awansowało już do pierw
szego zespołu narodowego, ale, mimo

.to , pozos «iii - reprezentują-wysoką-» kia'• - -

sę i zdaniem Węgrów ich występ {
,ł<#lzki zakończy się przekonywują-1 •

cym zwycięstwem.

!J u
^
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„Jestem niespokojny
o wynik w Polsce"

mówi p. Sebes kierownik drużyny Węgrów
BUDAPESZT, 15.9 . (Tel. wł.) — Gustav Sebes, Prezes Węgierskie-

go Komitetu Olimpijskiego i Przewodniczący Komisji Trzech Wę-
gierskiego Związku Piłki Nożnej przybędzie wraz z drużyną węgier-
ską do Polski. Jest on wypróbowanym przyjacielem Polaków i jui
teraz za pośrednictwem Przeglądu Sportowego zaprasza dwu—trzech

trenerów polskich na dwutygodniowe kursy organizowane przez Wę-
gierski ZPN w Budapeszcie,

Prezes Sebes zapytany, co sądzi o

wynikach najbliższych trzech spotkań
mówi:

— Jestem niespokojny o wynik w
' Warszawie. Szczerze mówię, że wo-

lałbym, aby było już po meczu. Zgo-
dziłbym się nawet na porażkę 1:2.

I Nie mam natomiast obaw, co do re-

, zultatów spotkań w Budapeszcie i w j
i Łcdzi, Polska powinna przegrać z na-'

szą drugą reprezentacją z (różnicą,
.4 — 5 bramek, a młodzicy nasi za-!

, pewne bez trudu pokonają juniorów
, Polski.

! — Co sądzi Pan Prezes o poziomie
I piłki węgierskiej? •

— Niestety nie znajdujemy się je-
szcze na poziomie z lat 30-tych. W

tym czasie węgierska piłka nożna
1

przodowała całemu świau. Później
przyszło jednak załamanie. System

| WM jest trudny do opanowania I

przez długi czas mozoliliśmy się nad

przygotowaniem odpowiedniej ilości

^klasowych stoperów. Dzisiaj wreszcie

poziom naszego piłkarstwa poprawił
się, jednak wciąż jeszcze odbiega on

szczytowego poziomu z lat ubiegłych.

Prezes Sebes załatwił również ży-
czenie inż. Przeworskiego, który w

Londynie prosił o .wskazanie dobrego
trenera węgierskiego. Wybór padł na

I Emila Riff, którego uważają tu wszy

scy za jednego z najlepszych trenerów

Węgier.

narodził się Antoni Zsilęski
z Mokrej Wsi koło Starego Eązzm
DO REDAKCJI naszego pisma nadeszła wielka koperta, oklejo-

na znaczkami amerykański, z datownikiem Chicago. Okazało

się, że jest to przesyłka z KonsnM'' Generalnego RP. w Chicago.
Lilst" Konsulatu ża*rfc£a "mnJef ;-więc«f 'tąk*ą

:;
ttesć: ,7W okręgit ttitel^

szego Konsulatu zamieszkuje' Polak) który w czerwcu br. zdobył
mistrzostwo S^tą ^ftwadze MrfT^SJj^Bę^tięm tym jcstV Antoni 1

Florian ZałęskL ''Urodził; się on w?' Gary'/w stanie Indiana' w 1914 r.

Rodzice jego przybyli zPolski: ojćiec Jozef Zatęski z Mokrej Wsi

koło1" Starego Sącza, matka Katarzyna z domu Mazur, przybyła
z Kamienicy, pow. Nowy Sącz.

Antoni Załęski uczęszczał do pol-
skiej szkoły powszechnej -

przy parafii
św. Jadwigi w Gary i zna bardzo do-

brze język polski. Interesuje' się bar-

dzo Polską i pragnie zwiedzić swój
ojczysty kraj.

Jednocześnie Konsulat Generalny
nadesłał nam fotografię Załęskiego zj
pozdrowieniami dla polskich sportow j
ców.

Czytelnicy nasi niewątpliwie, bez

| trudu domyślą się, że powyżej była
I mowa o tak zwanym Tony Zale-Za-

leskim. Jak wynika z treści listu, Za-

leski umarł — nie ma już Zaleskie-

. go
—

a narodził się dla nas Antoni
I Załęski, mistrz świata wagi średniej,
) który już w dniu 21 bm. staje do wal-

ki w obronie swego tytułu z „bom-
I bardierem marokańskim",

' Francuzem i

Cerdanem.

I Jest wielce charakterystyczne, że

1 Polacy amerykańscy zdobyli sobie już
I za oceanem pewną tradycję, wywalcza
' jąc nie po raz pierwszy w historii

pięściarstwa tytuły mistrzów świata.

Pierwszym mistrzem Polakiem w śred

niej'był . Stanisław .Kaczel,' a w now-

- szych czasach mistrzostwo zdobyli:
Tadeusz Jarosz i Henryk Pyłkowskl-

^abe Risco. Jeśli do tego dodamy
sukcesy Henryka Chmielewskiego, od

noszone swego czasu na.ringach ame-

rykańskich, a również nieoficjalne mi-

strzostwo świata zdobyte przez Anto-

niego Kolczyńskiego w boksie ama-

torskim (półśrednia), to dojdziemy do

wniosku, iż Polska wydała najlepszych
pięściarzy w kategorii średniej.

Dokładny życiorys Zale - Załęskiego
i opis jego pierwszej dramatyczne)
walki z Graziano o mistrzostwo świa-

ta zamieszczamy na str. 6-ej.

ilUpiSf:

WIELKI

KONKURS-PLEBISCYT

„Przeglądu Sportowego"
Szczegóły na str, 3-ef,

Najbliższy przeciwnik Załęskiego —

Francuz Marcel Cerdan, który od dłuż-

szego już czasu poluje na tytuł mistrza
świata.

HARRIS - ZAWODOWCEM

LONDYN (Obsł. wl.). Wicemistrz

olimpijski w sprincie kolarskim, An-

glik Reg Harris, podpisał już licencję
zawodową i w najbliższych dniach wy-

atępi po raz pierwszy w konkurencji z

częato! profeajonałamt.

OLEK BRONI TYTUŁU

PARYŻ (Obsł. wł.).' Stefan Olek,
mistrz Francji wagi ciężkiej, tłoczy
swą najbliższą walkę z Francuzem Bt-

gotte. Spotkanie to będzie decydować o

tyferie mi«enww*im.

Bokserzy ZSRR
w mistrzostwach
Europy

Jak donosi dziennik „Mlada Fron

ta" z Pragi — pięściarze ZSRR nie-

wątpliwi* w niedługim czasie przy-

stąpią do Ajp-y f Wezmą oddal w

przyaałych mistrzostwach .Europy w

Norwegii (1949).
Antoni Załęski, mistrz świata wagi śre-

dniej w' swej pozie bojowej.
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Szanse mamy jedynie w Warszawie
3 mecze z Wągrami ciekawą próhcą dla naszych piłkarzy

Z Węgrami na trzech frontach! Ba'

gatelka! Sytuacja conajmniej ta'

ka, jakbyśmy byli w piłkarstwie moca-

rzami. Czy jesteśmy — niecli odpowie-
dz? na to sumi Czytelnicy. Zresztą nie

choiUi o to. Nie chodzi także byśmy po-

padali znngła w kompleks niższości.

Wiemy, że Węgrzy są lepsi i dlatego
niechby właśnie stanowili tego egzami-
natora, któryby ocenił nasze wartości w

najtrudniejszej (po wojnie) próbie
(i najciekawszej jednocześnie) jaką pił-
karstwo nasze czeka w nadchodzącą nie-

dzielę.
Co jest punktem szczególnie frapują-

cym? Oto, że mianowicie — obok tzw.

pierwszej drużyny, startuje druga i wre-

szcie, że reprezentacja młodzieży będzie
miała również okazję zademonstrowania,
co jest warla i ile umie (a to się wyda),'
w walce z bardzo poważnym przeciwni-
kiem. Na stosunki krajowe, wewnętrzne,

wszystko przemawia, że nasi juniorzy,
posiedli już pewne umiejętności, ciejta-
we jest, czy się to potwierdzi w walce i

z dobrym przeciwnikiem zagranicznym, (

legitymującym się ostatnio wysokimi
zwycięstwami nad juniorami Rumunii

i Czechosłowacji.

' go) nie wielu. Mamy przecież 14 drużyn
ligowych i większą ilość A klasowych,

' młócimy, jak przyBtało, w piłkę noZną
i niemal okrągły rok, aż do pełnego prze-

sytu (graczy, widzów, klubów). Zdawa-

łoby się, że z tak pracowitej zaprawy

stać nas na wystawienie w każdej chwili

nie 2-ch lecz conajmniej kilku teamów

równorzędnych. A tu tymczasem — tru-

dności, obawy, niepewności. I niemal

pewność, że tam w Budapeszcie skazani

jesteśmy na zagładę. Chodzi jedynie o to,

żeby nie było pogromu. Oto jeszcze Je-

den dowód, że D'inio wszystko — dość

uboga i nieliczna jest nasza tzw. ekstra-

klasa, choć na papierze i w mniemaniu

optymistów — obejmuje setki graczy.,

•A W WARSZAWIE?

Mamy w śiriecie opinię, że nasi piłka-
rze są nieobliczalni. To nie jest opinia
ani zła, ale też — ani dobra. Może ma

to niejaką łączność z naszymi cechami

narodowymi i z narodowymi naszymi ce-

chami traktowania wielu rzeczy, a tak-

że sportu, a także właśnie i piłki nożnej.
Stać nas na niebywałe zrywy, na widok

których dusza rośnie, a przeciwnikowi

skóra cierpnie, stać nas też na depresje
o wytłumaczenie których trudno, nad

czem łamią sobie głowę kierownicy na-

szego piłkarstwa i wypisują całe kałama-

rze atramentu sportowi dziennikarze.

Istnieje więc ciągle problem — dotych-
czas, jak się zdaje, nierozwiązany, co

właściwie umiemy w futbolu i jakie są

nasze rzeczywiste wartości. Czy jest
ktoś, ktoby dziś dał na to zupełnie kon-

kretną odpowiedź.

Dlatego też w niedzielę 19 bm. staje-

my znów przed zagadnieniem, co „wy-

czyni" nasza reprezentacja A w Warsza-

wie? W jakim ruszy do boju ducliu, na

stawieniu psychicznym, bodajże — hu-

morze. Elementy składowe n a s t r o -

j u naszej drużyny są zazwyczaj taką
zagadką, że dopiero na boisku wiemy,
co się może stać. Czy będziemy grac,

walczyć i zwyciężać — cży tylko statys-

tować i desperować, szukając wówczas

z kolei powodów jeszcze jednej nagłej
metamorfozy.

JEST PONOĆ OKAZJA

Drużyna Węgrów, którą zobaczymy,

jest przeciwnikiem silnym. Mimo ta-

Po raz 11-ty walczymy z
Dotychczasowy bilans: 3 wygrane, 7 porażek

W niedzielę, 19 września na stadionie

W. P. w Warszawie zmierzą się nasi pił
karze z reprezentacją Węgier. Będzie to

z kolei jedenaste spotkanie naszych re-

prezentantów z narodową drużyną Ma-

dziarów, a 106-ty mecz międzypaństwo-
wy reprezentacji polskiej.

Tak się dziwnie złożyło, że w okresie

między pierwszą i drugą wojną świato-

wą historia polskiego footbalu zaczęła

się i skończyła na Węgrach. Debiutem

reprezentacji polskiej był mecz w 1921

roku w Budapeszcie, a tuż przed inwa-

zją hitlerowską rozegraliśmy w Warsza-

wie ostatni" mecz międzypaństwowy
właśnie z Węgrami. Historia rozegra-

dsżo do zyskania. Nic do 1 n)ch Jol ?chczas meczów międzypaństwo
nie załamywać I WJ ch z W ^ rami J'esł jakgdyhy odbiciem

TYLKO SIĘ NIE PESZYĆ

Jak wynika z treści artykułu, przesia-

nego nam przez naszego stałego kores-

pondenta na Węgrzech — opinia węgier-
ska jest zupełnie pewna sukcesu swych

juniorów w Łodzi. Tym lepiej. Nasi

chłopcy nic potrzebują się więc dener-

wować, nie ciąży nad nimi jakaś szcze-

gólna odpowiedzialność, odbierająca, jak

wiadomo, równowagę ducha i obniżaj.ica

zazwyczaj istotne możliwości. Nic do 1

stracenia,
stracenia — to znaczy:

się, gdyby nawet były ku temu powody,
nie tracić wiary we własne biły aż do

końcowego gwizdka, walczyć ambitnie

i z głową.
To wszystko jest możliwe i konieczne.

Wynik będzie jedynie wykładnikiem.
Jeśli juniorzy Węgier są lepsi (co jest

raczej oczywiste) — niech wygrają. Li-

czymy, że mowy być nie powinno o po-

gromie.

CIĘŻKA WYPRAWA

Węgrzy nie ukrywają również swej
pewności, co do drugiego wyniku —

wy-

niku meczu reprezentacji B w Budape-
szcie. Istotnie nasza rola tam jest dość

trudna. Trudna przede wszystkim dla-

tego, że po raz pierwszy po wojnie wy-

łaniamy naszą drugą reprezentację, przy-

czyni, jak wiadomo,, miewaliśmy (i chy-
ba mamy?) kłopoty z ustaleniem...

wszej.

Tak się składa, że powołanych jest r)u

historii polskiej piłki nożnej. Studiując
składy naszych drużyn reprezentacyj-
nych Widzimy 'okresy supremacji róż-

nych klubów polskich w piłkarstwie kra

jowym.

Lata 1921 — 1924 to okres suprema-

cji Cracovii. W tym też okresie trzon

naszej reprezentacji tworzyli piłkarze
tego klubu. W roku 1S25 bezkonkuren-

cyjnym zespołem była lwowska Pogoń.
Nie trzeba się więc dziwić, że aż dzie-

więciu „Poganiaczy" broniło naszych
barw w walce z Węgrami. .Później jed-
nak reprezentacja nabiera już hnrd.ricj
zróżniczkowanego charakteru. Pojawiają
się w niej piłkarze ze wszystkich dziel-

nic Polski. Lata 1929 — 1930 widzą w

naszej reprezentacji „żelaznego" Fon to-

wicza na bramce, słynną parę obrońców

Martynę i Bułanown, wspaniałego prze-

bojowca Pazurka. Nadchodzi okres prze

wagi śląskiej piłki nożnej. W reprezen-

tacji z lat 1936 — 1939 roi się od ty-

żo, wybranych (jak przyjdzie, co do czc-' powych naznvfck naszych „pieronów".

Jest tam Dytko, Piec, Wodarz, Pcterck,

KTO BRONI
BARW POLSKI?

Według ostatnich moldunków z PZPN

składy trzech reprezentacji Polski na me-

cze z Węgrami przedstawiać się będą na-

stępująco:
TEAM POLSKA A — NA MECZ Z WĘ-

GRAMI W WARSZAWIE.
Janik (Pogoń Kat.), Janduda (AKS) -

Barwinski (Tarnovia), Waśko (Legia) —

Parpan (Cracovia) — Gajdzik (AKS), Prze-
chcika (Ruch) — Gracz (Wisła) — Kohut

(Wista) — Cieślik (Ruch) — Kubiki (Ruch).
Roiorwowt: Skromny (Legia), Motyka

(Rymer), Czapczyk (Warta), Górski (Le-
gia), Szczurek (Legia).

TEAM POLSKA B NA MECZ Z WĘGRAMI
W BUDAPESZCIE:

Wytobok (Ruch), Gędłek (Cracovla) —

Gllmas (Cracovia), Suszcxyk (Ruch) —

Bartyla (Ruch) — Mitlor (PTC), Hogendorł j
(ŁKS) — Krasówka (Szomblorki) — Gruner

(Piast Gliwice) — tącz (LKS) — MamoA

(Wisła). )
Rezerwowi: Jakubik (Garbarnia), Jói-

wlak (Warta), Anioła (ZZK). j
TEAM JUNIORÓW POLSKICH NA MECZ Z 1

WĘGRAMI W ŁODZI: j
Bramkarze: Powąska (Unia Sosnowiec),

Wieczorkowski (Polonia Byt.), obrońcy: j
Kaszuba (Cracovia), Sebkowiak (ZZK), śli-
wa (Garbarnia), pomocnicy: Koza (Craco-
via), Sroka (Dąb Pozn.), Laska (Chełmek),
Bieniek (Garbarnia), napastnicy: Sąsiadek
(Pogoń Kat.), Trampisz (Polonia Był.) , God

(śląsk świętochł.) , Pałac (Skawinks), Po-
świat (Cracovia), Radoń (Cracovta), Jói- .

wiak (Warta). j
UWAGA: Ostateczny skład ustalony ze- ]

stanie dopiero w dniu meczu z pośród
wymienionych wyżej zawodników.

Włochy-Węgry
51:43

BUDAPESZT, 15. 9 . (Tel. wł.) Mię-
dzypaństwowe spotkanie lekkoatletycz-
ne kobiet Włcchy — Węgry rozegrane

w Turynie przyniosły zwycięstwo Włosz

kom 51:43. Wyniki nie stały na ogół
na bardzo wysokim poziomie skutkiem

rozmokłego po deszczu boiska.

Rezultaty: SO m plotki: 1) Gyarmati
(Węg.) — 12,1, 100 m: 1) Dagliaferri
(Wł.) — 12,6, dysk: 1) Cordiale (Wł.)
— 38,70, w dal: 1) Gyarmati (Węg.)—
£.40, 200 m: 1) Mertin (Węg.) — 26,4,
oszczep: 1) Rakoriczy (Węg.) — 38.10,
kula: 1) Piccinini (Wł.) — 13.20, 800

w: 1) Zubek (Węg.) — 2:22,1, 4X100

m: 1) Włochy — 49,4. B—56161

God, Piontek, Cebula, Giemza, renegat

Wilimowski. Na roku 1939 urwała się
chwilowo historia naszej piłki nożnej.

Dopiero w 1947 roku wystąpiliśmy znów

na arenę międzynarodową, a dopiero w

tym roku spotykamy się ponownie z na

szym starym rywalem. — Węgrami.

wystawienia mocno eksperymentalnego
składu. Sperling z lewego skrzydła prze-

szedł na prawe, Kubiński z prawego na

iewe. Bacz zamienił się ze Stalińskim

na pozycji łącznika, Chruściński powę-

drował z prawej po.cocy na lewą, a Za-

sławniak z lewej na prawą. Pomięszane
| pozycje graczy nie okazały się takim

porażka, | bardzo kiepskim wynalazkiem, bo osta-

znacznie | tecznie zdobyliśmy wreszcie pierwszą

pierwsza reprezentacja Madziarów zre-

misowała z Austrią 1:1. W spotkaniu
krakowskim zawiódł przede wszystkim
atak.

Paryż 1924 rok. Polska reprezentacja
jedzie na Olimpiadę. Los nie jest ła-

skaw. Trafiamy znów na Węgrów. Prze-

ciwnicy biją nas 5:0!

Budapeszt 1924 role. Znów

tym razem 0:4, a mogło być

lepiej. Sądząc po przebiegu gry należał I bramkę na Węgrach. Strzelił ją Staliń-

się nam remis, a w najgorszym wypad-j ski. Mecz przegraliśmy 1:4, ale w dru-

ku przegrana różnicą jednej bramki. Je- giej połowie graliśmy jak równi z rów-

dnak pech, jeśli można to tak określić, j nym.

spowodował utratę dwu bramek z samo- j Po snuń 1929 rok. Nareszcie zwycięstwo
bójczych strzałów, a bomby naszyrli na-, i to 5:1! A zapowiadało się nienadzwy-
pastników lądowały z uporem na słup-j czajnie. Węgrzy strzelili pierwszą bram-

kach i poprzeczce. | kę, a na domiar ełego mieli przewagę w

Krakóte 1925 rok. Pogoń leje wszyst- i polu mimo błotnistego boiska. Do przer-

kich przeciwników jak chce, więc ka-1 wy udało się nam wyrójvnać na 1:1. Po

pitan sportowy PZPN wystawia reprc-! pauzie jednak obraz gry zmienił się nie

zcntację złożoną z 9 „Poganiaczy", da- do poznania. Nasi opanowali boisko, za

jąc iin do pomocy 2 „wiślaków" Kaczo-

ra i Gierasa. Pomysł dobry, nie popeł-
niono ważną pomyłkę psychologiczną:
spotkanie z Węgrami zorganizowano w

Krakowie. Kibice podwawelscy, nieza-

dowoleni, że lwowianie zdetronizowali

Cracovię, nie dali im porządnego dopin-
gu, graczom udzielił się nerwowy na-

strój widowni i w rezultacie 'przegraliś-
my 0:2.

Budapeszt• 1926 rok. Ciągłe niepowo-

grali koncertowo i z ambicją. W rezul-

tacie zdobyli jeszcze dalsze 4 bramki.

Bohaterem meczu był Martyna w obro-

nie.

Budapeszt 1930 rok. Tym razem liie

powiodło się. Spotkanie z amatorami

W ęgier rozegrano jakfo przedmecz roz-

grywki zn łoilrwców Włochy — Węgry.

Zawodowcy węgierscy zeszli z boiska po

konani 0:5, ale ich rodacy amatorzy po.

bili Polaków 3:1. Zawiódł przede wszy.

dzenia doprowadziły kapitana PZPN do ' stkim atak. Formacje defenzywne zwija-

Zrazy po węgiersku
PRZED spotkaniem piłkarskim Pol- handlowe — to otrzymaliśmy z Węgier

s/ca Węgry, rozgrywanym od razu jednego króla i to Ludivika, oraz śliw-

ły się jak w ukropie i znów na pierwszy

plan wybił się Martyna.
Berlin 1936 rok. Znów Olimpiada

znów los dał nam za przeciwnika Ma-

dziarów. Tym razem jednak zrewanżo-

waliśmy się Węgrom za klęskę paryską.
Mamo ostrej gry ze stromy przeciwników

wygraliśmy
^

:0. Naszym najlepszym gra

czem był Martyna, któremu dzielnie

sekundował Wasiewicz na środku pomo-

cy oraz dwójka napastników Scherfke i

Piec.

Warszawa 1939 rok. Do stolicy, żyją-

cej już pod wrażeniem zbliżającj się ?a-

wiaruchy wojennej, zjechała silna repre-

zentacja Węgier, w której pełno było

znakomitych nazwisk z dr Sarosi na cze-

le. Mecz, który zgromadził ogromne tłu

my publiczności, toczył się początkowo

przy przewadze gości.. Prowadzili już
2:0 i wydawało się, że mają zwycięstwo
w kieszni. Jednak bojowy zapał Pola-

ków i ich wielka ambicja przeważyły
wreszcie szalę zwycięstwa na naszą ko>

rzyść. Po zaciętej grze pokonaliśmy Wę

grów 4:2. Cg w)

nż w trzech klasach, warto sobie przy- ki — węgierki. Śliwki są dobre, król—

pomnieć to wszystko, co każdy z nas jak głosi historia — nie bardzo. Wza-

mian wysialiśmy Węgrom dwu królów,

co, jak Węgrzy twierdzą, też nie było
dla nich najlepszym interesem. Ponie-

waż Węgrzy nie mają dostępu do mo•

o Węgrach wiedzieć powinien.

A więc przede wszystkim kto to są

ci Węgrzy?

Węgrzy, jak tvszyscy wiemy, są to

„bratanki". Żyją trochę na prawo od

Krakowa, jedzie się tam w kierunku

„na Pragie, na Pragie" — tylko potem

trochę skręca w lewo.

PRZECIWNIK TRUDNY

DO POKONANIA

Jedenaste spotkanie z piłkarzami za-

przyjaźnionego narodu węgierskiego ro-

zegramy z ujemnym bilansem dotych-
czasowych rozgrywek. Na 10 meczy wy-

praliśmy zaledwie 3 razy, przegrywając
siedem. Stosunek bramkowy jest ujem-
ny

— 14:23. Pierwsze sześć spotkań z

Węgrami to same klęski i zaledwie jed-
na zdobyta przez nas bramka na 19 t>:rn

conych! Alo też przeciwnik był wtedy
klasą światową. Spróbujmy jednak do-

konać systematycznego przeglądu do-

tychczasowych walk.

Budapeszt 1921 rok. Pierwszy mię-
dzypaństwowy mecz piłkarzy polskich.
Do stolicy Węgier wyjeżdża reprezenta-

cja oparta na zawodnikach Cracovii. Nie

spodziewamy się sukcesu. Węgrzy po-

bili w tym samym roku Szwecję 4:1, a

Niemcy 3:0. Przegrywamy i my, ale wy

riik 0:1 daje nam odrazu dobre miejsce
w piłkarstwie europejskim. Gra Pola-

ków zdobyła sobie w Budapeszcie przy-

chylną opinię. Wspaniale spisywał się
bramkarz śp. Jan -k Loth, którego jed-j BUDAPESZT, (Obsł. wł.) — W Bu-

no głośnie uznano za .najlepszego zawód- dapeszde zorganizowano mecz bokser-

nika na boisku. ski Budapeszt — Prowincja, który miał

W meczu tym wystąpił również obec- j wyłonić kandydatów na wyjazd na Igrzy
ny trener PZPN-u Wacek Kuchar. Grnł j ska Bałkańskie do Tirany. Wobec od-

dobrze, ais... zaprzepaścił okazję na re- wołania Igrzysk spotkanie to było auto-

mis, kiedy w drugiej polowe nie trafił małycznie eliminacją przed nadchodzą-
z paru kroków do pustej bramki. Ku- cym mecz'em międzypaństwowym Pol-

char zresztą nie opuścił ani jednego me- —————————

czu z Węgrami, aż do 1926 roku, a grał
na różnych pozycjach. Występował ja-
ko środkowy pomocnik, kierownik na-

padu, prawy łącznik, prawe skrzydło i

lewy pomocnik. Zresztf był on zawwe

najpracowitszym graczem zespołu.
Kraków 1922 roli. Tym razem, chociaż

na własnych śmieciach, przegrywamy

dotkliwiej — 0:3. Porażka tym przy-

krzejsza, że walczyliśmy z drugim gar-

niturem węgierskim. W tym samym dniu

rza, przeto mieli jednego bezrobotnego
admirała, który w braku lepszego zaję-
cia na gwałt wziął się za rządzenie pań-
stwem. I tak rządził, że zabrakło papry.

Ići a za dużo było sivastyki. Sprzykrzy-

Węgrzy są znani w Polsce przede Jl? to w końcu ' „bratankom" i wyleli
wszystkim z naszej narodowej potratvy te8<> admirała s jego stvastykami i wró-

„zrazy po węgiersku" (takie z klusecz• crZt do papryki i tokaju,
kami), której naturalnie nigdzie w kra- Język węgierski jest najtrudniejszy
ju Madziarów się nie dostanie, nawet na świecie, mimo to Węgrzy są tak zdol-

za żadne pieniądze. Sami Węgrzy nato. nym narodem, że w Budapeszcie już
miast jedzą tylko paprykę i popijają nawet małe dzieci mówią dobrze po

winem, które tam nazywa się „tokay". węgiersku. Węgrzy prawie wszyscy są

Znamy lokaj węgienki i krajowy, ten wysocy, przystojni i czarnowłosi. Wę-
ostatni otrzymuje się przez dodanie gierki przeciwnie: jasne blondynki,
większej ilości wody do wina węgier- piękne, o wielkich fiołkowych, oczach,

slciego. Poza tym na Węgrzech znają jak węgierki. Fabrykacja wody utlenio-

jeszcze „maślacs", ale wobec chwilotvc- nej, jak widzimy, stoi tam bardzo wy-

go braku masła w Warszawie nie bę- soko.

dziemy nic o tym płynie mówili. Wę- Głównym zajęciem Węgrów jest cho-

grzy mają także cudowne zdolności do dzenie po „puszcie" (taki deptak pod
metamorfozy. Jeżeli np. Węgier gra na Budapesztem) i tańczenie czardasza

skrzypcach — to jus nie jest Węgrem, Poza tym Węgrzy jeszcze gr, ją także w

tylko Cyganem. piłkę nożną, a jak grają — zobaczymy!
O ile chodzi o historię i stosunki , /£0

Eliminacje bokserskie
przed meczem Polska-Węgry i

T Vęgry ' kf
óry ma się odbyć 16 I

października w stolicy Węgier.
Spotkanie zakończyło się zwycipst-

wem Budapesztu 12:4. Z dwu mistrzów

olimpijskich, jacy pokaaoli się w ringu
Papp wykazał wspaniałę formę. Osik

jednak zawiódł" i stoczył wyrównaną i

ciężką walkę z młodym Bcrte.

Wyniki: musza — Szifeetti przegrał
z nieznanym Szaaką; kogucia: Csik

wygrał z Bertą, piórkowa: Farkas nie-

zasłużenie zwyciężył 16-lctnicgo Duda-

sa, lekka: Vayda wypunktował po sła-

bej walce Szakalsn, półśrednia: Bcmc I

wygrał c Martonem, rzucając go w I r.

do „7" ną deski, średnia: Papp już w

2 min. znokautował Kaiólyego, półcięż-
ka: Kapocsi, który poczynił duże postę-

py, zwyciężył Bevayn, ciężka: Michalyi
zwyciężył po zaciętej walce Homoloye.

KTÓRE KLUBY DAłY SWYCH GRACZY

NA MECZE MIĘDZYPAŃSTWOWE

Z WĘGRAMI

1) Cracovia — 33 zawodników

2) Pogoń — 21 zawodników

!) Wisła — 12 zawodników

4) Warta — 10 zawodników

5) Polonia Warszawa — 7 zawodników

<) Logia Warszawa — E zawodników
• 7) Ruch — 4 zawodników

8) ŁKS — 5 zawodników

9) WKS tódt — 2 zawodników

16) Garbarnia — 2 zawodników

11) Dąb — 2 zawodników

12) Jutrzenka Kraków — 2 zawodników

15) śląsk — 2 zawodników

14) AKS — 2 zawodników

15) Brygada Częstochowa — 1 iawedn.

16) Fablok — 1 zawodnika

17) Warszawianka — 1 zawodnika

BUDOWLANI - POLONIA

V/ najbliższą sobotą, o godz. 20-eJ na

korclo Legli odbędzie slą spotkanie bok-

serskie o druiynowe mistrzostwo Warsza-

wy pomlądzy Budowlanymi a Polonią.

Gwardia z logią walczy w dniu 23 bm.

o god:. 17.30 na korclo Logii, a 26 bm.

na tym samym korclo rozegrane zostanie

spotkanie o godz. 11-ej pomiędzy Polo-

nią a legią.

BILANS 10 MECZ6W POISKA - WĘGRY

Wygranych — 3.

Przegranych — 7 .

Stosunek bramek — 14:23.

BUDAPESZT, 18.XII.1921 r. Polska - Wę-
gry 0:1 (0:1). Sędzia Greetz (CSR). Pol-
ska: Loth, Glntel — Marczewski, Styczeń—
Cikowskl—Synowiec, Mielech — Kuchar —

Kałuża — Einbacher — Sperling.

KRAKÓW, 14.V.1K2 r. Polska — Węgry
0:3 (0:2). Sędzia Graetz (CSR). Polska:

Loth, Gintel — Klotz I, śliwa — Cikow-

skl — Synowiec, Krumholtz — Rejman —

Kałuża — Kuchar — Sperling.

PARYt, 2«.V.1»24 r. Polska — Węgry 0:5

(0:1). Sędzia Mutters (Holandia)'. . Polska:

Wiśniewski, Cyll — Fryc, Styczeń — Ci-

sowski — Spojda, Kuchar — Batich —

Kałuża — Rejman — Sperling.

BUDAPESZT, S1<Vlli.1M4 r. Polska — Wę-
gry 0:4 (Q:3). Sędzia Plhak (Austria). Pol-

ska: Garlltz, Markiewicz — Karaslak, Hau-

ke -J Kuchar — Spojda, Adamek — Sta-

liński — Rejman — Garbień — śledź.

KRAKÓW, 10.Vli.1WS r. Polska - Wągry
0:2 (0:0). Sędzia Braun (Austria). Polska:

Gorlitz, Olearczyk — Kaczor, Hanke —

Gleras — Flchtel, Slonecki — Batsch —

Kuchar — Garbień — S , zabakiewicz.

BUDAPESZT. 22 .VIII . 1J2« r. Polska - Wę-
gry 1:4 (0:3). gędzia Fabrio (Jugosławia).
Polska: Szumieć, Karaslak — Pychowski,
Chruściński - Kuchar — Zastawniak, Ku-
biński — Batsch — Kałuże — stallński,
Spęrlłng. Bramkę dla Polski zdobył Sta-
llński. / '

POZNAŃ, 2.VI.1M» , . polska - Węgry
5:1 (1:1). Sędzia van Prag (Belgia). Pol-

ska: Fontowicz, Martyna — Bułanow, Woj-
ciechowski — Zwierz II — Myslak, Wypl-
jewski — Pazurek — Kaluła Kossok —

Sperling. Bramki dla Polski zdobyli: Kos-

sok — 2, Pazurek — 2, Kałuia — 1.

BUDAPESZT, 11.V.1J30 r. Polska — Wę-
gry 1:3 (0:1). Sędzia Fuchs (Niemcy). Pol-
ska: Fontowicz, Martyna — Butanów, tNo-
wakowski — Kotlarczyk — Myslak, tzu-'
lak — Pazurek — Kałuża — Kossok —

Sperling. Bramkę dla Polski zdobył Kos-
sok. ,

BMIIN, I.VJII .Wf r. Polska/ — Węgry
3:0 (2:0). Sędzia Scovzonl (Wiochy). Pol-
ska: Albański, Martyna Gałecki, Kotlar-

czyk — Wasiewicz — Dytko, Piec — Szerf-
ke — Peterek — God — Wodarz. Bramki
dla Polski idobyl: God » 2 I Wodarz—1.1

WARSZAWA, 27.VLLL.M» R. Polska - Wę-1
gry 4:2.(1:2). Sędzio Pakkónen (Finlandia}.:
Polska' Krzyk. Giemza ~ Szczepaniak,'
Góro — Jabłoński — Dytko, Jainlckl (Ba-
ran) — Piontek'— Cebula — Wlllmowskl-i

Cyganek. Bramki dla Polski zdobyli: Will-
mowskl — 3 I Piontek — 1. \

kich, czy innych osłabień w składzie, ee

nam sygnalizuje i opisuje nasz korę»

pondent z Budapesztu — jest to druży.
na napewno nie słabsza od oglądanych
ostatnio w Warszawie: jugosłowiańskiej,

silniejsza od czechosłowackiej. Zaryzy-

kowalibyśmy twierdzenie, że conajmniej
równa drużynie Duńczyków.

Zabawimy się w taką łamigłówkę: z

CSR wygrana S:I, z Jugosławią przegra-

na 0:1, z Danią klęska 0:8 — suma 3:10

na naszą niekorzyść, dzielone przez trzy

da wynik mniej więcej 1:3 na naszą •nie-

korzyść.

To wypadowa z naszych trzech osttt-

nich wielkich meczów i cyfrowo, na pa-

pierze, wykładnik naszych umiejętności
w stosunku dó dobrej klasy europejskie-
go futbolu.

Czwarty przeciwnik jest bezsprzecznie
reprezentantem dobrego piłkarstwa, «e

wszystkimi arkanami systemu WM włą-

cznie, szybki, technicznie wyszkolony
znakomicie, rutynowany. Cźy mamy w

horoskopach na wynik tego spotkąnia

opierać się na wyżej podanym rebusie?
\

— Macie szczęście — pisze nasz Ko-

respondent z Budapesztu — Węgrzy
właśnie przechodzą piłkarskiego ,,sple-

ena", opadły ich niże psychiczne, depre-

sje itd. Jeśli w skali takiej, w jakiej my

produkowaliśmy się w Kopenhadze —

toby było dla nas nieźle. Alefhrątpimy,

by Węgrzy zdolni byli na podobieństwo
nasze aż do takich niesamowitych wysko-
ków. Nie przyjadą w swym jakoby nsj-

lepszym składzie — trudno, nie mają

jakoby chęci (poszczególni gracze) do

fgry — też trudno, ale nie obiecujmy so-

bie, że stać ich będzie na zbyt duże od-

chylenie od tej gry, dzięki której także

po wojnie zdążyli już wywindować się
w piłkarstwie na czołowe miejsce w Eu-

ropie.

CO BĘDZIE NAJTRUDNIEJSZE?

Technikę, rutynę, ambicję, wolę wal-

Iti — jeśli mowa o zaletach — mieli za-

równo Czesi, jak Duńczycy, esy Jugosło-
wianie. To nas nie ^powinno zaskoczyć.
Co może być szwogólnie przykre dla

naszej drużyny w walce z Węgrami?

Ich' znakomicie ' opanowana! sztuka

zmieniania pozycji przez poszczególnych

graczy. Dlatego krycie węgierskich pił-

karzy będzie zdaje się najtrudniejszym
dla naszych chłopców problemem i nad

obraniem w tym duchu odpowiedniej

taktyki trzeba się zastanowić. Jak to

zrobić i kryć jeśli prawy łącznik będzie

nagle uciekał na lewe skrzydło, a od-

wrotnie lewe skrzydło znajdzie się zna-

gła na prawej stronie? "Węgrzy nie łatwo

dadzą się kryć, są przytem bardzo szyb-

cy i szybko się orientują, a także duto

strzelają.

Nie są podobno w formie najlepszej,
ale w każdym razie nasza drużyna musi

się wznieść na szczyty swyclt możliwoś-

ci, umiejętności i ambicji — jeśli mecz

ten chce wygri'
S. Gośtomski

REPREZENTACJA

WĘGIER NA WARSZAWĘ

Grosits (Matecsz), Rudas (Ferenck*

varos) — Balogh II (Ujpesi), Bozift

(Kipest) — Bfirzfef (MTK) — Zaka-

rias (Matcosz), Egressi (Ufrsect) — Szu

sza (Ujpeat) — Deak I (Fercąckra-
ros) - Hidegkuty (MTK) - TótH m

(Vasas).
Rezerwowi: Hemmy (Fercnckva >

ros) — bramkarz, Kispeter (Ferenck-
v.-ros) środkowy pomocnik, Keszt-

helyi (Csepel) —

prawy łącznik, Ma-

nk (Vasas) — lewy pomocnik lub ob-

rcćca.

REPREZENTACJA

WĘGIER NA BUDAPESZT

Toth (MTK), Kovacs II (MTK) .

—

Siklossy (Vasas)( Horvath (Ujpest)
Papyl (Kispest) — Nafiymarosy (Uj-
pest), Sandor (MTK) -- Kocsii (Fe-

renckvaros) — Szilagyi (Vasas) —

Varga II (Goldberfier) - HorvaM»

(MTK).

Rezerwowi: Karolyi (Ujpest) -
1

bramkarz, Lamtos (MtK) — obroflea,

Rakosy (Csepel) — pomocnik, Podo-

la (MTK) — napastnik.

REPREZENTACJA

JUNIORÓW WĘGIERSKICH

Meszarol (Csepel), Fabian (UTE)
Reltter (Ganz), Auda (FTC) — Palo-

ta (MTK) ~ pekany (FTC), CWbor

(FTC) - Villany (FTC)Totb (CM*

pel) — Szolnok (Szegedy MTC) —

Kraskay (WTE).

Rezerwa: Szabatkay (E16ve), Far"

kas (FTC), Bore lUTE).
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KONCEWICZ TWORZY DRUŻYNĘ
ORLĄT CZĘSTOCHOWSKICH

CZĘSTOCHOWA. PZPN przydzielił
Częstochowskiemu Okręgowi na sześć

tygodni trenera Koncewicza, który przy.

był już do Częstochowy i odbył pierw-
sze treningi z młodymi piłkarzami.

Zmontowana z nich zostanie jedenast-
ka Orląt Częstochowy, która odbędzie
mecze z Orlętami Zagłębia i Krakiwa.

Mecz i rewanż z Zagłębiem jest już umó

wiony, a co do spotkania ze słynnymi
Orlętami Krakowa prowadzone są per-

tłuk c je.

Na zakończenie swej pracy w Często-
chowie trener Koncewicz przeprowadzi
kurs dla starszych piłkarzy, którzy Łę-
dą chcieli uzyskać kwalifikacje przodów
ników piłkarskich.

PRZEGLĄD SPORTOWY Sir. S

Reprezentacja Polski z roku 1921
była silniejsza fizycznie niż dzisiejsza,
mówi uczestnik meczu Węgier - Fogl

CUDEM chyba można nazwać spot-1caasem zęzo na prawo, by zahaczyć, jak
Karne na' lpHn»TM t>»i„i._ ; . .

R-uctiar męczy się jednocześnie z Le-

gią i reprezentantami.
Bóg raczy wiedzieć, co myśli w tej

chwili Fogl. Choć zadomowił się w Pol-

sce, pragnie zapewne zwycięstwa Wę-
gier, które byłoby zmazaniem „czarnej.

Piłkarze Radomiaka, którzy mają poważne szanse iw awans do I-ej Ligi.

Rewanż Nowara - Zagórski
na meczu Ślqsk-Warszawa

g LĄSK dopiął swego celu. Dążenie ka-
pitana związkowego, aby w drużynie

reprezentacyjnej znaleźli się jednocześnie
Grzywocz i Bazarnik • zostanie zrealizowa-
ne w Warszawie. Bazarnik osiągnął wagę
59 kg i stał się piórkowcem. Dlatego też

niedzielny mecz Warszawa — śląsk, który
zostanie rozegrany o godz. 11-ej na kor-
cie Legii staje się tak bardzo atrakcyjny.

Oczywiście na plan pierwszy wysuwa się
walka Bazarnik — Czortek, która po ostat-

nim pojedynku „Kajtka" z Krużą nabiera

specjalnego pieprzyku. Istotnie, po tym
pojedynku można sobie wiele obiecywać.
Czorłek jest w tak znakomitej formie, że

zdaniem naszym, w tej chwili ma wszel-
kie szanse aby pokonać śląskiego olim-
pijczyka. j

W muszej będziemy oglądali Góraw-

skiego, który bardzo dodatnio zaprezen-
tował się na igrzyskach Związków Zawo-

dowych. Spotka się on z Patorą. Warsza-
wianin jest w .fotmi.e i powinien, sobie
dać radę ze ślązakiem. W koguciej spot-
kają się starzy rywale Grzywocz — Sob-
koWiak. Warszawianin-. .nie .iUfnje.- ,jWa!,czyć.,z}
Grzywoczetri: i dotychczas zawsze, z nim
przegrywał. Łatwo się więc domyśleć jak
skończy się ten pojedynek. Rademaeher po
raz dugi już w tym sezonie zmierzy się
z Tomczyńskim. Ostatnia wałka tych bok-
serów dowiodła, że Tomczyński może

być równorzędnym przeciwnikiem dla Ślą-
zaka, 4Je musi nabrać zaufania do swych
sil.

kanie na; jednym boisku Polaka .

Węgra, którzy przed 27 laty uczestni-

czjli w pierwszym meczu polskiej re-

prezentacji w Budapeszcie. Ale, że góra
z górą się nie zejdzie, a człowiek z czło

wiekiem spotka, to też Fogl i Kuchar

pracują spokojnie nad poprawę formy j plamy" z r. 1939.

polskich piłkarzy. i

Trenujący „Polonię" Węgier puszcza j
ŻELAZNA p ARA OBROŃCÓW

I Na pewno snuję mu się też po gło-
wę wspomnienia starych dobrych cza-

sów, gdy wraz z bratem swym tworzył
żelazną parę obrońców reprezentacji
Węgier, gdy grał i przeciw Polsce. Że
tak było w istocie, możemy przypusz-

czać, bo Fogl zapytany po treningu, czy

może coś powiedzieć na temat meczu

z Polskę, rozegranego w Budapeszcie
18 grudnia 1921 r., odrawieedział:

— Wspomnienia troclif się zatarły, bo

to tyle razy grało snę w reprezentacji,
ale ten mecz pamiętam, choć nie był to

dla mnie debiut. Grałem już wtedy w

reprezentacji olooło 15 razy, zacząłem,
gdy miałem 18 lat. Spotkaliśmy się je-
dnak pierwszy raz z Polską. To była
raczej „Cracovia". Doskonała drużyna!

TO BYŁA CRACOVIA!

Można i tak myśleć, bo „Cracovia"
dała wówczas do reprezentacji aż 7 gra-

czy.
— To jest najlepszy sposób zestawia-

nia reprezentacji opierajęc szkielet na

drużynie klubowej, zapewnia Fogl.
Drużyna polska z tamtych czasów by-

ła znacznie silniejsza fizycznie niż dziś.

Miała też lepszych techników. Widać

| było, że chłopcy prowadzę życie praw-

dziwych sportowców, trenuję poważnie.
— Czy spodziewaliście się tak nikłe-

go zwycięstwa?
— Na jednym meezu idzie wszystko

jak z płatka i wygrywa się 10:0, na dru-

gim nśc nie wychodzi i można nawet

przegrać. Taka jest piłka! W Budapes-z -

' cie też mogło być inaczej, tylko ..psia-
krew" — zaklął Fogl, przestrzelił kar-

nego.

Fogl chętnie opowiada o swoich kar-

nych i wolnych, których był niezawod-

nym egzekutorem.
— Bramkarze mieli stracha przed

moimi strzałami — uśmiecha się z za-

dowoleniem. W Finlandii np. jak strze-

liłem .ąols^hriwkaia^d^ifkę^l^jni^że,
nie trafiłejn go w głowę. Pudła zdarzały
mi się rzadko.

— Łysego pomocnika, kapitana,, dru-

żyny (Synowiec), Wacka Kuchara. Pa-

miętam dokładnie, że atak zi, mało

strzelał.

CO WSPOMINA KUCHAR

Kuchara trudno jest odenwać nawet

na minutę od pracy, pianka naszej re-

prezentacji" ma pełne ręce roboty. Ale

jest przecież na stadionie W. P., a i»ie

w Otwocku, gdzie reprezentanci mieli

spędzić ostatnie chwile przed meczem.

Pamiętam, że wybór do reprezen-

Wybieramy 10-ciu najlepszych
sportowców polskich w r. 1948

Konkurs - plebiscyt „Przeglądu Sportowego"
2 Nazwisko najlepszego spor-"7 chwilą, kiedy sport polski za-

" mknie bogaty tegoroczny se- towca, który zajmie pierwsze
zon sportowy —

a nastąpi to już miejsce z pośród 10-ciu wyróż-
niedługo — kiedy;.. każdy związek, nionych będzie co roku wyryte na

klub, czy poszczególny sportowiec puciiarze.
zsumuje , skrzętnie swe zdobycze

1

i straty, kiedy opinia sportowa 'Z Sportowiec, który w ciągu lat
zbilansuje osiągnięcia sportow-

^

pięciu zdobędzie największą
ców, mając w pamięci panoramę

ilość
punktów (pierwsze miejsce

minionych w tym roku wydarzeń, punktowane jest 10 pkt, dziesiąte
począwszy od olimpiady zimowej —

1 pkt)* w plebiscycie zdobywa
i sezonu sportów zimowych, po- Puchar „Przeglądu Sportowego"
przez okresy wiosenny, letni i je-

na
własność. W razie równości

sienny — „Przegląd Sportowy" punktów po pięciu latach, puchar

ściach uzyskanie zwycięstwa nad szablo-
nowym Wasiakiem.

W średniej odbędzie się drugi niezmier-
nie ciekawy pojedynek rewanżowy pomię-
dzy Zagóskim a Nowarą. 3ak wiadomo.
Ślązacy kwestionowali w czasie mistrzostw
Polski zwycięstwo Zagórskiego osiągnięte
w walce z Nowarą. Tak więc, Nowara bę-
dzie mial teraz okazję dowieść, że wów-
czas w Warszawie, jak twierdzi, zosfaf
skrzywdzony. Nowara nie posiada silnego
ciosu... a z takim pięściarzem Zagórski
potrafi walczyć.

W półciężkiej Archadzki zmierzy się z

utalentowanym Urbaniakiem, którego nie-
którzy uważają za następcę Szymury. W
walce z Klimeckim Archadzki nie zade-
monstrował dobrej formy. Być może, że

będzie się czul lepiej w kategorii pół-
ciężkiej.

Wreszcie w ciężkiej Kotkowski stanie
do walki z Drapała, który tydziań temu

już po minucie znokautował Kubicę.

tacji był dla mnie w owe czasy bardzo ten
rok

owocnej niewątpliwie pra- przechodzi na własność sportow-
miłym zaskoczeniem. Węgrzy przyjmo-
wali nas bardzo gościnnie. Wynik spot-
kania — to wielka sukces. Grało mi się
wtedy z Mieleclieńi na skrzydle bardzo

dobrze. Rozumiał on, co należy robić.

W ataku do przodu ciągnął Einbacher,
Kałuża pracował w tyle.

Chcąc sprawdzić prawdomówność Fo-

gla — pytamy Kuchara o ten sławny
karny.

— To była solidna bomba, przeszła -

nad bramką Janka" Lotlia jak błyskawi-
ca. Janek skoczył i wyciągnął ręce do

nieba.

Tyle mówią o meczu dwaj jego uczest

nicy. Cóż mogą powiedzieć kibice z

tamtych ozasów.

— Nie było mowy o telefonicznym
sprawozdaniu. A przecież każdego nie-

zmiernie ciekawił wynik pierwszego mię
dzypaństwowego meczu.

Obiecano nam, że wynik będzie po-

dany w !»klepie sportowym Mandla na

Wareckiej. Czekano na ten wynik do

późnej nocy, ale napróżno. Schwytano
go dopiero '

w nocy, dzięki wiadomo-

ściom radiowym nadawanym z wieży
Eiffla.

Przegrana w Budapeszcie 0:1 z dru-

żyną, w której grały takie międzynaro-
dowe gwiazdy jak Schlosser, Fogl, M«l-

nar — to był sukces niclada. S. S.

cy zamknąć pragnie meczem jedy-
c?> który zdobędzie przewagę pun-

nym w swoim rodzaju, meczem,
w którym wezmą udział wszyst-
kie znakomitości naszego* sportu.

Przed tygodniem, w numerze

piątkowym z 10 września zasyg-

nalizowaliśmy nasz wielki kon-
kurs-plebiscyt, który w myśl wie-
loletnich tra'dycji naszego pisma
postanowiliśmy przeprowadzić po
raz pierwszy po wojnie w roku
1948.

10-ciu najlepszych sportowców
polskich w r, 1948 wybiorą drogą
głosowania nasi Czytelnicy. Wśród

któw w. dalszych latach głosowa-
nia bez określenia terminu. -

4 W ciągu trwania ; konkurąu-
plebiscytu, a więc w okresie

lat 5-ciu, puchar znajduje się w

posiadaniu . redakcji „Przeglądu
Sportowego".

5 Głosowanie odbywać się bę-
dzie na specjalnie załączanych

w naszym piśmie kuponach, na

których każdy z czytelników
Przeglądu Sportowego" wypisy-

wać będzie 10 nazwisk sportow-
tych dziesięciu wybrany zostanie ców, jego zdaniem zasługującycH
również najlepszy z najlepszych. : na wyróżnienie. Kolejność na-

Jak już podawaliśmy, Redakcja zwisk według uznania . uczestni-

naszegó pisma postanowiła ufun- czącego w konkursie,
dować wielki puchar najlepszych .

sportowców polskich. /L Ci z uczestników konkursu,
W ostatnim numerze, ponle-

^

których treść kuponów, zbieg-
działkowym z dnia 13 bm. zapo- nie się z ostatecznym wynikiem
wiedzieliśmy opublikowanie re- konkursy, zostaną nagrodzeni pre-

gulaminu tego wielkiego konkur- miami pieniężnymi i książkowy-
su

- plebiscytu, na podstawie któ- mi, których ilość i wysokość po-
rego, konkurs będzie przeprawa- damy niebawem, podobnie jak po.

dzony. Otc> jego zasadnicze pun- informujemy w najbliższych nu-

kty: merach o dalszych szczegółach

1 Puchar jest rozgrywany w konkursu-plebiscytu, dziś ograni-

ciągu lat pięciu, drogą plebis- czając się jedynie. -do podania jegocytu Czytelników
Sportowego".

„Przeglądu zasadniczych punktów regulami-
nowych.

KURS DLA LEKARZY
-t ,-

- SRORTOWYCH

;Zarzgd' Główny" Stowarzyszenia Leka-

rzy -Sportowych organizuje kurs dla

li-.kurzy interesujących się zagadnieniami
wychowania fizycznego i sportu. Kurs

odbędzie się w Warszawie 15 — 30.9

1918 r. Uczestnicy kursu otrzymają bez-

I płatne zakwaterowanie i. wyżywienie.
W półśredniej startuje nadzieja śląska Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń

Sznajder, który bardzo dobrze zaprezen- j mija 6.11 lir. Zgłoszenia należy przesy-
łowa! się w czasie przedolimpijskiego }ać do st.krc[ariutu Zarzadu Głównego
turnieju w Łodzi. Ślązak wyróżnia się j
wielką ambicją i zupełnie dobrą techni

ką. Sądzim^ że leży w jego możliwo- J (Polska YMCA).

S. L. S. Warszawa, ul. Konopnickiej 6

JANEK LOTH BRONI
— Na mcczu z Polską nie myślałem

o jakimś kiwaniu bramkarza,, który był
bardzo debry. Jnnek Lolh pięknie ły-
pał strzały Mnlnara i Schlossera. Moje-
go nie powinien odparować — pomyśla-
łem. Skulił się i czekał. Ale piłka po-

szła daleko za bramkę. Była za lekka

dla mnie — usprawiedliwia się po 27

latach posiadacz „armatniego strzału".

lotocykliści przed meczami z CSR
Wyścigi na źuźlu nową atrakcją sportowe;

hic

Kogo pan jeszcze przypomina
z graczy polskich?

ryku maszyn żużlowych
W RYBNIKU, zapytać

pierwszego lepszego przechodnia,
gdzie rozlokował się obóz motocyklistów,
a każdy pokazał go bez wątpienia. Całe
miasteczko żyło pod wrażeniem ryku ma-

szyn żużlowych.
Projektowany obóz w Warszawie, został

przeniesiony do Rybnika, ponieważ nowy
tor Skry przy ul. Wawelskiej 5, jeszcze nie
został wykończony i zawodnicy nie mieli

gdzie przeprowadzać treningów. PZM zo-

stał wybawiony z kłopotu przoz Rybnicki
Klub Motocyklowy. Pod wodzą zawodni-
ków RKM, Sanecznika i Pierchaly, zawod-

nicy zapakowali swoje manatki i maszy-

ny i pojechali do Rybnika. Obóz zorgani-
zowano dosłownie w ciągu paru godzin.
Zawodników zakwaterowano w Szkole Przy
sposobienia Przemysłowego, dając im je-
dnocześnie doskonale warunki treningowe
na rybnickim torze. Nie było też kłopotu
z wyżywieniem zawodników. Chłopcy do-
stawali około 4.000 kalorii dziennie i bar-
dzo sobie chwalili kuchnię.

W arkana jazdy na żużlu, wtajemnicza
zawodników doskonały jeździec czechosło-

wacki, Seberka. Nowo sprowadzone do
Polski rasowe maszyny żużlowe Martin—

japp trzeba objeżdżać i przyzwyczajać się
do nich.
• Na obozie rybnickim, zgromadziła się
cala elita polskich motocyklistów.

Panował tam rygor i porządek. O godz.
7 rano budzono zawodników, następnie
mycie, porządki i poranna gimnastyka,
wreszcie śniadanie. Do p-ołudnia wykłady
teoretyczne i konserwacja maszyn. Po o-

biedzie przymusowy odpoczynek, po któ-

rym upragniony przez wszystkich trening
na torze. O godzJ 22 wszyscy zawodnicy
byli już w łóżkach, kończąc pracowity
dzień.

Kpt. Zaplatyński, kierownik obozu, kładł
nacisk przede wszystkim na podniesienie
ogólnej kondycji zawodników I zapędzał
swoich pupilków do codziennej gimnasty-
ki i gier sportowych. Doskonałemu trene-

rowi, Serberce, pomagał W^slkowski. z

PKM który już wielokrotnie startował na

torach żużlowych Anglii I w tej chwili

(Od specjalnego teyslnnrmib

wystarczyło

„Przeglądu Sportowego")

jest bezsprzecznie naszym najlepszym żu'-

żlistą.
NA TRENINGU

Oto jesteśmy właśnie na jednym z tre-

ningów. Seberka jest zadowolony z pol-
skich zawodników, podz.iwia ich brawurę
I z dnia na dzień widzi poprawę sly(u
i opanowania tajników jazdy. Trening po-

lega na tym, że Czech na swoim Jappie
pokazuje, jak należy ruszać z miejsca,
brać wiraże, demonstruje zwroty i balans
ciałem.. Zawodnicy nasi po kolei przera-

biają te ćwiczenia w pocie czoia. Silny
MartinOapp jest b. szybką maszyną. Jego
40-konny motor wyrywa z miejsca. Każda j
z maszyn powinna być przystosowana do
warunków danego zawodnika. Idealnym
rozwiązaniem byłoby, gdyby każdy z re-

prezentacyjnych naszych jeźdźców miał

swoją maszynę, na której mógłby dowol-
nie trenować i przystosować ją do zawo-

dów.
Seberka jest doskonałym instruktorem i

jednym z najlepszych czeskich zawodni-

ków, i nasi chłopcy dużo mogą się
niego nauczyć. Na jednym

Czech przebył okrążenie toru, długości
420 m w rekordowym czasie 21,6 sek. Naj-
lepszy z Polaków — Jankowski, do które-
go zresztą należy rekord loru rybnickie-
go, „wykręcił" okrążenie w 22,3 sek.

Widzimy właśnie Nikletyna podczas jaz-
dy. Prowadzi pewnie maszynę I ładnie

wychodzi z wirażu. Potem śmiga Draga,
SYnoczyk i Wikaryjczyk. Widać wyraźnie,

klasa naszych zawodników po lego

SPORT motocyklowy na żużlu,

iJktóry w Polsce . przedwojennej
stawiał. nieśmiało ( pierwsze kroki, po

wojnie zdobył sobie całkowicie zau-

fanie zarówno wśród szerokiej rzeszy,

naszych motocyklistów (wyścigowców
i raidowców),' jak i publiczności. Wy-

) ścigi na żużlu wymagają specjalnego
i typu maszyn. Przed wojną motocykli-

ści nasi nie dysponowali „żużlówka-

j mi", a jeżdżąc na zwykłych, ciężkich
' maszynach nie mieli wridoków powo-

dzenia.

ZALETY MASZYNY ŻUŻLOWEJ

Motocykl żużlowy jest maszyną lek

ką a jednocześnie szybką, która nie

po.';ada hamulców. Przy wadze 70 kg
pesiada siłę 48 HP. Walory tego ro-

dzaju maszyny obrazuje porównanie
z dotychczas używanymi przez na-

szych żużlowców zwykłymi maszyna

miowadze140—150kg.

Przy tego rodzaju zaletach specjal-
nego motocykla żużlowego, wyścigi
zyskują na atrakcji, nie mniejszej, ni ż

impTezy piłki nożnej lub pięściarstwa,
Zużlówka składa się na wirażu —

mówiąc językiem „motocyklowym", —

idzie poślizgiem. Istnieją 2 metody po-

, konywania krzywizny: 1) angielski w

; zastosowaniu do maszyn ciężkich, do

J niedawna przez nas używanych — jeż
!

dziec wryprostowuje na krzywiźnie
lewą nogę, która jest dla niego ni

sportu żużlowegb nowe możliwości.

Trzeba dodać,, że maszyny te pozo-

stawiono do dyspozycji' wszystkich
naszych 'mótocyklistówj każdy więc,
kto interesuje si^ tyjit ;dziślem ^spó^tu
motorowego, może 'korzystać w.

;
rów;

nej mierze z Martin Jappów. Miarą
zainteresowania się klubów tymi ma-

szynami 'jest zapotrzebowanie przez

nie 16 Martin Jappów, choć cena jed
nego przekracza koszt 400.000 zł. Oko

liczność ta jest jednocześnie dowo-

dem coraz większej popularności wy-

ścigów na żużlu.

ków CSR, którzy przyjeżdżają na 3

spotkania do Polski, warto zwłasz-

cza zapoznać się z "takfim "nazwiśka-

mi, jak: Spinka, Havelka i Seberka,
któfzy -tnalft^fcsj^lóflą- ftiąrkę- euWEej

1
-

ską.

Mecze z Czechosłowakami obejmu-
ją spotkania: 18 bm. w Katowicach

na Muchowcu, Śląsk — Morawy,' tc

bm. w Łodzi, Łódź — Pardubice i

bm. w Warszawie na nowowybudo--
wanym torze Skry, mecz międzypań-
stwowy Polska — CSR.

treningach obozu bardzo się wyrównała.
Powołany dodatkowo na obóz Dziura z

Rybnika jest bezsprzecznie rewelacją.
Grupę zawodników zaawansowanych sta-

nowią Wąsikowski, Chlebicz, Smoczyk,
Najdrowski, Nikietyn, Jankowski i Draga.

Cis.

rocznych rozgrywkach Ligi 2użlowej i po _ by łyżwą i 2) metoda dla maszyn ty

pu lekkiego — jeździec zgina nogę

na krzywiźnie i służy mu ona jedy-
nie jako asekuracja. Przy tej meto-

dzie, jeździec nie schodzi z siodełka,
jak w pierwszym wypadku.

LIGA I MARTIN JAPPY

PRZYCZYNĄ POSTĘPU
Zanim motocykliści nasi doczekali

się specjalnych żużlówek typu Mar-

tin Japp, które cieszą-się światową
sławą w tego rodzaju konkurencji,
musieli zadowolić się zwykłymi ma-

szynami ciężkimi. Pomimo nieodpo-
wiedniego sprzętu sport żużlowy zy-

skał nie tylko wielu zwolenników, ale

również poczynił znaczne postępy,
bowiem okazało się, że brawura wła

ściwa nam, ma tu wielkie pole do

popisu, Do« postępów w tej dziedzinie

PARYŻ, (obsł. wł.) . W dniu 19 wrze

śnia odbędzie się w Paryżu na stadió

nie Colombes ciekawy międzypań-
stwowy mecz lekkoatletyczny Francja
— Finlandia. W ramach tego meczu

Q^I Hansenne stoczy pojedynek z Finnami

treningów i w biegu na 1.500 m.

WZROSŁY KADRY,
POWSTAŁY NOWE TORY

W r. ub. czołowa klasa naszych'
żużlowców obejmowała ledwie 8 za'

SKŁADY REPREZENTACJI

Reprezentacje nasze ustalono nastę

pująco,:
Śląsk — Jankowski (Polonia By-

tom), Draga (Polonia Katowice), Wró

wodników, dziś grono powiększyło' cławski (Pog. Kat.), Dziura, Smoczyk
się do 24. Równolegle z tym powstały ff-KM), Siekalski (Rawicz). Wąsikow-
nowe kluby i nowe tory żużlowe. W {

ski (Warszawa) i Najdrowski (Olim-
tym roku na terenie

1
Polski wybu-! P' a

Grudziądz).

dowano 6 torów żużlowych: w War-i
Łćdż

~ Kołeczek (Tramwajarz,
szawie, Grudziądzu, Krakowie, Ryb-,

Łódź )- Krakowiak (DKS Łódź), No-

riiku, Wrocławiu i Pucku. I
wack ' (Rawicz), Wąsikowski i Chle-

bicz (PKM, Warsz.), Najdrowski (O-
LMK (Leszno), który stawiał pierw limpia)i rez Bonin (Pol_ Bydgoszcz),

sze,kroki w r. ub., dziś dochrapał się : 01ejniczak (ZKM).
wicemistrzostwa w lidze, a zawodni- sk}ad reprezentacji Polski będz!e
cy jego Olejniczak i Smaczyk stano- ustalony po meczu w Łodzi.

wią ekstra klasę polskich żużlowców., j * •

Grudziądzka Olimpia wybudowała- w OBCY ZAWODNIK

tym roku stadion (z tybunami) żużlo- W ROLI TRENERA
wy, a w łonie swych członków posia.
da zawodników tej miary, jak: Nai-

drowski, Zwoliński, Gątkiewicz, Szal

kowski. Motoklub Rawicz ma pełna
2 drużyny żużlowców i wychował pię
ciu braci Nowackich, z, których czte-

Mecze z Czechosłowakami poprze-

dził obóz. w Rybniku. Okoliczność,
że trenerem w obozie był Seberka,
który będzie reprezentował barwy
CSR w spotkaniach z Polską, wysta-
wia temu zawodnikowi najlepsze

nierech obok Szukalskiego i Sżulczew-' świadectwo. Czech nie wahał się
skiego stanowią elitę żużlową klubu, przygotować przyszłych swoich kon-

PKM, czołowy klub warszawski i kurentów, przekazując naszym moto-

mistrz Polski ma najbardziej wyrów- j cyklistom całe swoje bogate do-

naną drużynę. Wąsikowski, Dąbrów- świadczenie.

ski, Chlebicz i St. Brun — to nazwi- j Obóz wykazał dalszą poprawę po-

ska znane wszystkim zwolennikom ziomu naszych żużlowców. Podniosła

sportu motocyklowego. Ostrów roz.' się ogólnie klasa, a rekord toru ryb-
pogpął działalność w lidze od pod- nickiego 70,3 km/godz. ńa 1 okrąże-
staw, a dziś może pochwalić się czwar nie jest jednym z dowodów postępu,

tym miejscem. Maciejewski i Rejek -v
- Sprawiły to w wielkiej mierze Mar-

to zawodnicy, którzy stanowią poa- tin Jappy. Jakże skromnie wygląda-
porę Ostrowia.

^

I ją rekordy na zwykłych maszynach
Z klubów śląskich góruje na żużlu

52
km/godz. w 1946 i 58 km/godz. w

RKS Rybnik z Pierchalą, Sanecznr-
1947 r-'

kiem i Dziurą. Polonia Bytom, która j 10 kierowców, którzy startowali na

sportu przyczyniło' się, niewątpliwie, również rozpoczę}a pracę „a pod-; zwykłych maszynach zeszło w obozie
.i —1 \Y/fifłrt nnd- '

.,

'
. 1 .Jn ..i j. j

.:\«di-i<l«na' na .etan;TM bo-nku i tle Wawelu. Trzeci z Pr /
— Kotlarczylc TT. TM«lokroiny rt-prezentant Polski. Drugi s prawej pre-

zes T. Kotlarctyk

stworzenie ligi żużlowej. Warto pod

kreślić, że pod tym względem ubie-

gliśmy naszych pobratymców, Cze-

chosłowaków, którzy nie wprowadzi-
li dotychczas ligi żużlowej i obecnie

chcą wzorować się ńa regulaminie pol
skim.

NOWE MOŻLIWOŚCI

Uzyskane przez PZM 8 maszyn

Martin Japp stworzyło dla rozwoj»

staw, wysuwa się dziś na czoło II ligi.

OKOWOKOZCSR

poniżej 1:40 na okrążenie, podczas
gdy Draga ustanowił -

nowy rekord

toru rybnickiego 1:33.

Zachęcony postępami naszych iuż-i Z młodzieży miłą niespodziankę
łowców, PZM zdecydował się porów- sprawił postępami Siekalski (Rawicz),
nać siły z żużlowcami czechosłowac.

kimi. Czesi stanowią ekstraklasę eu-

Topejską na żużlu, potwierdzoną w

spotkaniach z mutrzami. w tej dzie-

dzinie, Anglikami. Wśród zawodni-

Smoczyk (LKM) i Dziura (Rybnik) po

«symli dalsze postępy, podobnie jak

Najdrowski (Olimpia); Draga jeizczn
bardziej podciągnął swoją formę.
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-Polska
nasi wioślarze chcą wziąć rewanż za Olimpiadę

XT ARESZCIE i wioślarze doczekali

IN się pierwszego po wojnie spot-
kania międzypaństwowego, które ro-' polskich,
zegrają w najbliższą niedzielę na to- J

rze regatowym w Łęgnowie pod Byd- ; ~ OSTATNIEJ CHWILI

goszczą z reprezentacją Szwecji. Ale i

nawet i przed wojną wioślarstwo na-.
1

BYDGOSZCZ, 15.9, (teł. w!.). Mecz

sze nie może pochwalić się licznym wioślarski Polska — Szwecja wywo-

aoborera przeciwników i wielką ilo- lal duże zainteresowanie. Pswny już
«'clą spotkań międzypaństwowych, niema! jest przyjazd aa mecz wice-

ce wagi lekkiej. Reszta wyścigów po- j wie przeprowadzono eliminację w

winna się «zakończyć triumfem barw! dwójkach. Zwyciężyła osada BTW

Pe^er Brie

zmieni
Na Olimpiadzie w Helsinkach zaatakuje 800 m

Cyżmowski — Wyeśniak w czasie] Śztakhołm, we torześniu.

7,20,8. Czas ten jest znacznie lepszy | ę UKCESY murzynów nie wzbudzają
od uzyskanego w tej samej kategorii! O już sensacji, ale nie docenia się
czasu na mistrzostwach Polski. też wielkości czarnych biegaczy. A prze-

Do Sekretariatu PZTW nadszedł już I cież groteskowo wprost wyglądali Szwe

telegram od Szwedzkiego Związku i dzi, biegnąc kłusem, stękając i męcząc

Wioślarskiego, w którym Szwedzi za-1 się daleko za ślizgającym się po wira-

wisdmmji?, że drużyna ich przybędzie j żach Mc Kenleyem. Nie pobił on w

Przed ostatnią wojną spotykaliśmy Ministra Sprew Zagranicznych Lesz- do Bydgoszczy w czwartek o godz. I Szwecji rekordu świata na 400 m tylko
się tylko z jednym przeciwnikiem — czycłriego, Przedstawiciela Poselstwa

Węgrami, . z którymi walczyliśmy [ Szwedzkiego w Warszawie oraz Dsle-

przez 5 lat z rzędu. Walki nasze z

Madziarami były zawsze zacięte. Wal

czono o każdy centymetr —

my zwy-

ciężaliśmy niemal z reguły w krótkich

wiosłach, ale w sumie ogólne punkta-
cje wszyskich spotkań były dla nas

iflemne.

SZYBKI START

W okresie powojennym wioślar-

stwo nasze stosunkowo szybko ru-

szyło do pracy i już w 1945 r. prze-

prowadzono XXI z kolei Mistrzostwa

Polski przy udziale wielu młodych
obiecujących esad. Zawarliśmy rów-

nie szybko kontakt z zagranicą —

szczególnie żywy z krajami północy i

Danią i Szwecją. W roku bieżącym
wioślarze nasi stoczyli ciekawe poje- j
dynki w Międzynarodowych Renatach i

w Jugosławii i w Szwecji, pojedynki, j
które nie przyniosły nam niestety I

sukcesu. Powód — wydawałoby się ,

śmieszny, a jednak prawdziwy. Popro
'

stu gospodarze dawali naszym wiośla-'

rzem łodzie wyciągnięte z lamusa,
zniszczone i przestarzałe, na których
nie meżna było przyjechać do mety

jako pierwsi. W meczu Polska —

Szwecja goście nasi nie będą jednak
mieli tej wymówki. PZTW ze znaną

kurtuazją zapewnił już, że Szwedzi

otrzymają równorzędny tabor
% !

BRAK MATERIAŁU

PORÓWNAWCZEGO J

Szanse7 Trudno na to pytai:'e od-;

powiedzieć, Nasze porażki na rega-l
tach w Szwecji nic mogą być w żad- j
nym wypadku miarodajne, już choć-

gata GUKF-u — płk. Czarnika. Ponad

6,40-rano. Szwedzi przywożą ze sobą j z powodu wstrętnej pogody. Deszcz

dwie esady w czwórkach, tak, że jed zimno nie przeszkodziły jednak w

tych osad pojedzie poza kon- siągnięcju fantastycznego czasu 46,1.
Rozmawiamy a „nierozłącznymi" r<to z różnych strea iraju napływają1 kursem. Ekipa szwedzka liczyć będzie

zgłoszenia wycieczek zbiorowych, j 34 osoby.
W dniu 14 bm. na torze w Łęgno- I Z. Wiciński

prezentantami Jamajki, Wintem i Mc

Kenleyem. Wint sprawia wrażenie, że

ma głowę'nie od "parady, potrafi i my-

śle£.

Zapytałem dlaczego w Szwecji brak

sprinterów.
— Dobry krótkodystaiśsowiec iuusi

dwa miesiące "trenować i 10 miesięcy
intensywnie biegać.'Tylko.w ten sposób
można" dó "czegoś dojść. 'W waszym kli-

macie jest to wykluczone. Nie będziecie
mogli konkurować z południowcami, j

Przysłuchujący się Mc iKenley pod-
dał w wątpliwość twierdzenie Wśnta.

— Biegi krótkie to kwestia tempera-
mentu. Klimat i- tu odgrywa rolę. Lu-

dzie północy eą spokojni, nie mogą eks

Sport i wychowanie fizyczne w szkole
nii nowych drogach rozwojowych

(Wywiad specjalny „Przeglądu Sportowego" z naczelnikiem wydziału wychowania fizycznegG w Ministerstwie Oświaty —

Janiną Kułznerówną) -

Sprawa umasoivienia kultury fizycznej w Polsce może iść przede wszyst-
kiom poprzez młodzież. Z jednej strony Związek Młodzieży Polskiej, z

drugiej strony Ministerstwo Oświaty będą miały decydujący wpływ na

istotne upowszechnienie tej kultur^-, jej poziom i kierunek. Toteż redak-

cja „Przeglądu Sportowego" zwróciła się do naczelnika wydz. wyck. fiz.
u; Min. Oświaty — Janiny Kutznerówny z prośbą o udzielenie informacji
w tej sprawie.

urzędowymi i społecznymi.
Pozwala na wyłowienie z pośród masy

nauczycieli jednostek najwybitniejszych,
najbardziej aktywnych. Rozwój tej akcji
ilustrują następujące cyfry:
Rok izkolny

— Jakie są zamierzenia Ministerstwa i czynnikami
Oświaty w dziale w. f .?

— Zanim odpowiem na to pytanie —

rozpoczyna swoje informacje p.. Kutzne-

równa —

muszę choć w kilku zdaniach

nakreślić obraz rozwoju wychowania fi-

zycznego w naszym szkolnictwie. Mimo

dużych trudności i braków na polu w. f .

w szkolnictwie zaznacza się z roku na

I rok wielki postęp. Opanowano w znacz-

| nym stopniu nejbardziej palące bolącz-
J lii, które w pierwszym ' okresie stanu- j p0Jstawą do unormowania pracy .-.ą

' jw dostosowaniu do warunków istnieją-
brak odpowiednio kwalifikowanych eych przepracowani; programy, co jest

1945

19«

1947

1948

iloić kursów -ilość

przeszkolonych
nauczycieli

5 280

15 733

20 1184

22 1420

których ma należeć młodzież specjal-
nie sportem zainteresowana,

PŁYWANIE I NARCIARSTWO

Jeśli chodzi o zakres sportu w szkole

tb Ministerstwo "dąży do upowszechnie-
nia 2 gałęzi: pływania i narciarstwa,
naukę których wprowadza od najmłod-
szych lat szkoły podstawowej. Poza

tym program w. f . obejmuje szeroki

wachlarz sportów, z uwzględnieniem
piłki ręcznej (koszykówki, siatkówki,
szczypiorniaka, jordanki), lekkoatlety-
ki, popularnych sportów zimowych i

wodnych, hokeja i piłki nożnej dla

chłopców.

Naczelnik Kutznerówna oświadczyła
nain na zakończenie rozmowy; -

— Cieszę się, że „Przegląd Sporto- że czołowy
wy" zainteresował się—tą sprav/ą_u
źródła. Uważam to za pierwszy
etap zbliżenia się prący do zagad-
nień wych. fiz, w szkole, które znaj-
dzie swój ciąg dalszy. Ministerstwo

Oświaty inicjuje sta^ i systematycz-
ne informowanie prasy o swych po-

czynaniach w tym kierunku. Z rado-

ścią więc witam ten przejaw wyjścia
nam na przeciw,

Z. Orłowicz

plodować tak jak np. Ewell na starcie

w sztafecie. Tak "trzeba biegać, by być
powiadają biegi długie.

— Czy temperament pozwala panu

przebiec 400 m wolniej niż w .47 se-

kund?.i. :

— Nie "wiem. 34 razy. przebiegłem ten

dystans kolejno poniżej 47. Ładny re-

kord, 'ale postaram się' go. poprawić.
Chciałbym . biegać, jessegę nu.. Olimpia-
dzie w Helsinkach. Ale kto wie .czy nie

wyikoczą szybsi ode mnie. Dlatego . w

przyszłym roku spróbuję pobiec 800

metrów.
— Jesteś za leniwy na to! — wtrąca

towarzysz z Jamajki.
Postanowienie Mc Kerilej^a jednak jest

nieodwołalne. .
_

— Jednak pobiegnę 800 m.

— Jaki czas uważa pan za acczyt swo-

ich możliwości na 400 m?
— 45,$ — odpowiada. Mc Kemley bły-

skawicznie. — Osiągnąłem już ten czas

z lotnego startu w sztafecie.

Mc Kenley ustanowił w Szwecji dwa

rekordy światowe: 300 y
— 29,4 i 300

m
— 32,4.

Wint wygrał 800 m w 1:52,2. Cza®

nie był jednak ważny. Ciekawsze jest,
zawodnik szwedzki lilie-

qvist.rcbił pa trzy Jsroki -

na
- jeden Win-

Obok klasy murzynów wyszła jeszcze
na jaw i klasa Hagga. Reiff i. Ahlden

chcieli wymazać z tabeli rekordów

świata wyniki Hngga na 2.000 m. Reiff

wygrał łatwo z Ahłdenem, który nie

przedstawia tej klasy, jaką widzą w nim

rodacy. Obaj byli dalscy od rekordu,
który jest trudniejszy do' pobicie nii

się zdawało.

sił nauczycielskich,
brak przystosowanych

, programów,
by z powodu trudności technicznych. I ^

,

J- i.' i-- rM- •j • ! trudne
Nie byliśmy na Olimp adzie, me mo-j

obec-

| nagadnicniem pierwszorzędnej wagi jako
do pruuy pomoc dla nauczyciela jak i czynnik u-

I iednolicenia powszechności w. f .

który zbada gospodarką w ĄKS-ie
Z' ARZĄD PZPN na swym ponie-

działkowym posiedzeniu zajmo-

gliśmy więc porównać naszej
nćj formy z formą osad szwedzkich. 1

Szwedzi byli w Londynie, n.'c zdobyli
jerlnak żadnego medalu. i

Najciekawszym pojedynkiem będzie
niewątpliwie walka Vereya z dwu-

warunki pracy w postaci
zniszczeń i braku urządzeń oraz

sij-zp.tu.

Okoliczność poprawy sytuacji zawdzię-

BOISKA PRZYSZKOLNE

Najtrudniejszym problemem jest zao-

patrzenie w sprzęt i urządzenia, bo spra-

czar należy w pierwszym rzędzie temu,
w>' te związane są z wielkimi potrzeba-

iż w ramslth administracji szkolnej ist-

nieje własny aparat dla bpraw w. f . i p-

krotnie od niego młodszym Chryslers-
;w

- «"K'* «w0i na szczc-

sonem z Goteborga, zwycięzca Polaka' biach «^tkich trzech kulanej;: powia-
w regatach szwedzkich. W innych'

tu
~ ^'claorat, wojew " dzlwa ~^

. .. , •..i .... •_.• ratcriuin Okr. Szk. oraz centrali — Min.
wyścigach nie ma )uż tak raiiaccj rcz- ,

nicy wieku między Polakami a Szwe- 1 0iwial5 '" I,ozwul:1 f° na pr;iCe PIaaoVf5 '

darni Punktacja zawodów, które obej. koordynowaną wewnętrzn.e i «a

, .... j • •
,„ zewnątrz, opartą na rzeczywistych po-

ma 6 wyścigów, przedstawia się w .

1 ' 1 '

, .,
« i •

, ,„ trzebach terenu, niezwykła ofiarność i
ten sposob, że za każde zwycięstwo•

- i i» n...<• 4, wielki zapał nauczycielstwa, wspólpracu-
liczy się jeden punkt. Druga osaaa i 1 1

,

już żadneno w realizowaniu przyjętego planu
j)ru;y tpiiiwia, że sytuacja z roku nn rek

mi budżetowymi. Jeęt jcszcze wiele szkół,
zv,'ł;:;zczn wiejskich, nie posiadających j

•żadnych pomocy
— i tu jednak inicja- j

tywa nauczyciela dsi

wiele." Builcwa

gimnastycznych po:vrpuje powoli na-

SZKOLENIE NAUCZYCIELSTWA

Akcja szkoleniowa nauczycielstwa
idzie w kierunku przygotowania nau- j
czyciela do pełnej realizacji nowego

programu: .

1) przygotowanie kadr dla prowa- 7 ARZ ^° PZPN na SW ?' mP ° nie " nansową
.

i s P°. rf0Wą K1 fa .

SI f
dzenia w. f . w ramach wczasów dzie ^

działkowym posiedzeniu zajmo- skiego i złożyć sprawozdanie do

Viccych i Brygad S P ; wał się głośną aferą w sekcji piłśi PZPN. Po przeprowadzeniu docho-

2) specjalizacja czynnych, kwaliliko ' noźnei AKS " Po
zapoznaniu się ze dzeń Komisarz ma zwołać nadzwyczaj

wanych nauczycieli w zakresie po-
s PraWa " Zarząd PZPN P°ledł tele-; ne Walne Zebranie Klubu celem wy-

szczególnych gałęzi sportu, , graficznie Śląskiemu OZPN rowiązat i boru nowych władz sekcji piłfcar-

| 3) szkolenie przodowników młodzie- k^owpiętwo sekcji piłki nożnej AKS sfelef.

Iżowych dla pracy w Kołach i Klubach' .«—.wyznaczyć komisarza. Komisarz PZPN upoważnił jednocześnie Slą-
i Sportowych. j

ten
ma wraz. z działającymi już skś OZPN, względnie Komisarza do

i Pracę tę Ministerstwo prowadzi w
komis iaini zbadać gospodarkę fi- Wystąpienia przeciw winnym na dro*

ścisłym kontakcie z GUKF, który w . I~~ ' I ~ gę sądową w wypadku ujawnienia.na
zakresie przeszkolenia narciarskiego

1 JjISfVUO R6ll{lkC II ' dużyć f">ans°wych.
przyszłych nauczycieli oraz szkolenia ^

. j Tymczasem Zarząd AKS-u zwołał

kandydatów na przodowników sporto-; Chorzów, dma 10 rerzesnta 194, r J konferenc{ę klubową; poświęconą spra-
w związku z ukazaniem się w Ich

na mecic nis zdobywa
punktu. Szanse na zwycięstwo mamy

już choćby dlatego, że wioślarze nasi! slp POP1-'*»11
-

będą niewątpliwie dążyć do uzyska-1 Intensyv.na akcja szkolenia nauczycieli
nia sukcesu, któryby dowiódł, że nie- zapomocą różnych form pracy, a przede
wysłanie do Lonuynu było błędem.
Przemawia za nami również własny j
tor oraz doping publiczności.

Zarząd PZTW liczy. skrycie na zwy

cięstwo 4:2. Spodziewają się tutaj

wszystkim wakacyjnych Kursów W. F .

rozszerza kadry współpracowników, pod-
nosząc zarówno ich kwalifikacje fachowe

w pracy nad młodzieżą, rozszerzając kręg
zainteresowań, pobudzając inicjatywę or-

przegranych Polski w dwójce i czwór | ganizacyjną w kierunku kontaktów r.

UBIEGŁA
niedzisla upłynęła w Byd-

goszczy pod znakieni międzynarodowe-
go turnieju tenisowego, w dniu tym nie

rozegrano- iadnogo mistrzowikiego spot-
kania pilkarskiago. Prowadząca w taboll

Brda, walczyła o punkty na gorącym te-

renie Chojnic i wywiozła dwa punkty. Po-
lonia w żsdsn sposób nie może złapać
lormy, przegrała znowu I to z beniamin-
klem Zrywom w Wąbrzeźnie w

' stosunku
2:1. W Grudziądzu w derbach lokalnych
zwyciężył SGKS. Na czele tabeli utrzymują
się nadal druiyna ZZK Brda, która w czte-

rech meczach umiała zebrać 7 pkt. tracsc

8-kn Węgierska
na Polskę

bez olimpijczyków
BUDAPESZT, (Obsl. wł.) Wę-

gierski Zwinssk Bokserski nic na-

mierza narsżsć swych olimpiiskieb
sław: Cs'ks i Pappa na przypad-
kowe porażki. Nie figurowali oni

w skiedzie Węgier na turniej w

Tiranie, nie będą też prawdopo-
dobnie wstawieni do reprezentacji,
która ssrcrzy się z Pohkh,, w Bu-

dapeszcie w wiiu 16 października.

Prsypsśrcralny .sklei ósemki wę

^icrckic; ca Polskę brdzie wyglr.dał
następująca: (od v/egi muszej) Szi-

£eti:, Horvctb, Farkss, Buday, Bc-

nc I, Szalcy, Kaposci, Bcnc IIL

6. Na drugim mioiscu kroczy grudziądzki
SGKS, na trzecim Zawisza.

W boksie, rozegrano w Inowrocławiu

spotkanie dwóch drużyn kolejowych, w

którym 14:2 zwyciężyli miejscowi toruń-

skisgo Pomorzanina i wysunęli «ię na cio-
to tabeli przed Zjednoczeniem. Wakowef
za mecz z Gryfem został przez zarząd
Okręgu wycofany I tym «amym punkty
uralowarjfe dla ZZK Inowrocław. Koleja-
rza Inowrocławia zebrali w trzech spot-
kaniach 4 pkt. Zjednoczenie w 2 meczach
3 pkt., a Pomorzanin w trzech spotkaniach
3 pkt. i trzecią lokatę. Brda, po 5 me-

czach nie zdpbyła punktów.
W najbliższą niedzielę czy sobotę spo-

tykają sie w mistrzostwach bokserskich

następujące drużyny: w Chełmży Legia z

Pomorzaninem, w Toruniu Gryf z Brdą
w Bydgoszczy wratzcle dojdzie do

cyjnego meczu prowadzących w

ZZK z Inowrocławia i Zjednoczenia.
O mistrzostwo piłkarskie walczą w dntu

19-go w Bydgoszczy Polonia z Cuiavia z

Inowrocławia, w Chojnicach gołci ZS

Gwardia, trzecia drużyna stolicy P.omorza
Zawisza wyjeżdża do Grudziądie na mecz

z SCKS.am . Zryw Wąbrzeźna gołci u sla-
bie Wisłę grudziądzką.

| szkolnych, dlu której dekret

rolnej stworzył podstawowe warunki. i>-,
becnie u::irki pracom Służby Polsce ży- i

skujo wielkie możliwości w zakresie,
tempa realizacji. j
• Przeglądem dorobku młodzieży nu po-

lu w. f. są związane, z zakończeniem ro-

ku szkol n v:o święta w. f ., organizowane
w różnej skali — do masowych imprez
włącznie. Pe::iom tych świąt był w więk-
szości wypadków bardzo wysoki, a ilość

uczestników np. w Katowicach i na Po-

morzu przekroczyła 3.000 młodzieży.

ZAMIERZENIA MIN. OŚWIATY

Przechodząc do zamierzeń Min. Oświa-

ty w dziale w. f. zbiorę je w cztery za-

sadnicze punkty. Zamierzenia najbliższe
Min. pświaty idą w kierunku uregulo-
wania następujących zagadnień:

a) — definitywnego uregulowania pro.

gramów dla tego ostatniego. W toku o-

pracowańia są więc programy dla szko-

ły ogólnokształcącej typu licealnego, ró-

żnych typów szkół zawodowych oraz i.-a-

kładów Kształcenia Nauczycieli na miej-
sce dotychczasowych prowizorycznych,

b) — planowego zaopatrywania

i wych dla szkolnych kół i K, S. udzie-'

, . !ił im wydatnej pomocy,
1

relormie. ' '

wie wyjaśnienia zarzutów. W konfe-

rencji tej wzięli udział przedstawicie-
le prasy, Dyrektor WUKF prof. Kissa

i. liński, przedstawiciele Śląskiego
l"OZPN Związku Zawodowego Pracow-

ników Budowlanych oraz grupa dzła«

Przechodząc do zagadnienia drugie-
r
- "rtylmlu pod tytułem „Afera sporto-

wo, chcę mówić o prac.y w szkolnych wo . finansowa w Chorzowie" oftdadcsa
i międzyszkolnych kołach i klubach. "W "> miejsce przysięgi co następuje:

j sportowych —

pragnę podkreślić, że
1 °b• oh- Wolski Witold i Struzik Mie.

I ' T r |i >7. . „. umuw j^uuu wiau > 5- ^h»*»

sport młodzieży szkolnej w ^yjczysław przybyh do nas z prośbą po,par- r klóra postaw;ła zarzuty Riero-

I znaczeniu, to stara bolączka: Jak mi 1 cla lc!l Plsnla w sprawie zawieszenia

I się wydaje — znajdzie ona nareszcie ' VTm W?PN, OświadczyKmS-nam .mir
swe właściwe rozwiązanie. słowem honoru, że o nic innego w tym

'

piśmie nie chodzi. Dając wiarę ich. wy-

powiedziom podpisaliśmy powyższe pis-
mo bez zapoznania się z jego treścią.

MIĘDZYSZKOLNE KLUBY

SPORTOWE

ittia-

tabeli

wnictwu Klubu.

Niestety, konferencja ta nie wiele

wyjaśniła Prezes AKS-u, Staworzyń
ski przedstawił wprawdzie odpowied-
nie rachunki za roboty przy remoncie

trybuny, jednak nie poparto tego po-

kazaniem ksiąg buchalteryjnych Klu-

bu, które badane są przez Urząd
Skarbowy.

Reprezentanci grupy oskarżającej

Prośby o mecze-

międzynarodowe

wpomocedowych.fiz.ip.w.Wbu-
dżecie inwestycyjnym na r. 1949 przewi-
dziane są

— poraź pierwszy po wojnie—
poważne kwoty na ten cel, dzięki czemu

i- ta sprawa ruszy z martwego punktu.
Opracowano szczegółowo projekt, który
stanowi podstawę dla uruchomienia tego
działu produkcji przez Państwowe Za-

kłady Pomocy Szkolnej. Martwimy się
tylko bardzo, że nasze zapotrzebowanie
na piłki — ten najbardziej potrzebny
szkole przybór — nie zmieści się w ra-

mach planu C. U. P.,

c) — uregulowania sportu młodzieży
szkolnej,

d) — dalszego, intensywnego "szkole-

nia nauczycielstwa.
Zatrzymujemy się na punkcie C. Ten

nas najbardzięj interesuje- i pytamy:
— A jak się przedstawia sprawa

sportu w szkole? Po jakiej drodze za-

mierza pójść Min. Oświaty dla uspor-

towienia młodzieży w szkołach?
— Usportowienie młodzieży szkolnej

• 'O PZB wpłynęły proiby o zaakcepto-
•vsnls meczów bokserskich — międzynaro-
dowych. A wląe, Warta prosi o żazwolo-i
nie na rozegranio w dniu 7 pażdtiornika '

. ...... ,

meczu z Pardubicami w Poinaniu. Naitęp-. ! n " nn0 ,sc d >v, .

cmn ,,ro ?nm«:

ny piecz rozegrałby Czesi ze "..S^tarmam" j 1) poprzez uwzględnienie sportu w

v ?zc:sc!nie. • j ramach normalnej, programowej '-pracy

tej okazji pragnie on sprowadzić do Kra-1 P0P rzc 'P rcc f w

Szkolnych i Mię-
towa drużynę Bratisławy. dzyszkolnycli Klubach Sportowych, do

Ministerstwo Oświaty widzi je w Oświadczamy, że nie jest nam nic wia-

postaci racjonalnie zorganizowanych' i : domem o rozłamie w AKS-ie, jeśłi zai

należycie Wyposażonych w podstawy • chodzi o sprawy fiuansowe Klubu to

materialne Międzyszkolnych KluH5w! stwierdzamy z całą lojalnością, iż bra- .

Sportowych. '

łiśmy Udział pratcie zawsze w posiedzą- [
Szkolne Kola Sportowe bazować bę j niach Zarządu, a sprawy finansowe i go Dańczak i Struzik podtrzymywali swe

dą na młodzieży, która chce uprawiać spodarczc Klubu były_ zawsze przedmio- oskarżenia,. umieszczone w liście u-

sport, niezależnie od osiągniętych wy • tem szczególnej troskij Zarządu i dysku- twartym i zobowiązali się udowodnić

je w razie potrzeby. Część jednak
z członków Klubu, którzy podpisali
list otwarty, wycofała się ze swego

stanowiska, oświadczając na zebra-

niu, że zostali oszukani przez Struzti

ka i innych.

W chwili obecnej nad całą aferą
biedzą się aż cztery Komisie: Urzęrtu
Skarbowego, Klubowa, Związku Zai

wedowego Pracowników Budowl, o«

raz Śląskiego OZPN. Na rezultat tycn
badań ż niecierpliwością oczekuje ca-

ła sportowa opinia, polska.

ników. W r. 1947 obejmowały one bli sji na tych posiedzeniach.
sko 34.000 młodzieży, zgrupowanej w| Przy niniejszym odwołujemy i anulu-

529 kołach. '

limy nasze podpisy złożone na „proś•
Międzyszkolne Kluby Sportowe na- ob.ob. Struzika Mieczysława i in-

tomiast przeznaczone są dla młodzie- nych, którzy wprowadzili nas świadomie

ży, wybitnie sportem zainteresowane) { w błąd i przepraszamy kol.kol. prezesa

i opierać się muszą na zasadzie selek j W. Stnworzyńskiego oraz sekreiarzn

cji na podstawie osiągniętych wyni- \ Adamca Stanisława za wyrządzoną im

| ków. Zasada „międzyszkolnego" cha-' krzywdę moralną oraz popełniony w sto-

rak teru umożliwia stworzenie najko-
rrystniejszych w danym środowisku

warunków "pracy," na co składają się:
urządzenia, najlepsze siły instruktor-

skie oraz' wyrównana, wyższa „for-
ma" oraz kondycja członków ^wzgl.'
członkiń klubu.

W obecnej chwili mamy 61 M. K

S.-ów w 10 Okręgach Szkolnych. O-

bejmują cne 3515 członków, co w po--

równaniu ze stanem z r. 1947 stanowi

wzrost o 125 proc.

Dalszy ciąg1 tego ciekawego wywia-
du umieścimy _

w najbliższym czasie,

sur.hu do Nich nietakt, jak również

wszystkich dalszych członków Zarodu.

Ze sportowym pozdrowieniem
Łuczyński Jerzy Woźniak Władysław

Gdzie są siarę rowery?
zapytufe Polski Zw. Kolarski

MISTRZOSTWA WOZTS

W nadchodzącą nltdzlalą (19.9) o godz,
12-taj w lokalu- WKS Legia (kotły teniso-

we) odbądzla się losowanie rozgrywek
klasy A - WOZTS .

Mlstrrostwa na rok J94S/49 rozpociną się
dnia » października Najwyższa klasa O-

kręgu liczyć będzie 10 druiyn: Marymont,
PrzyizIoJć (W(oehy), Legia, Polonia, Skra,
AZS. Pocztowiec, YMCA orar dwie druży-
ny wyłonione z poiród dalszych' kandy-
datów: B;ura (Chodaków), Otiesłskl Klub

Sportowy, Sarmato. Żydowski Ślub Sporto-
wy Obrońcą tytylu mlstrze Okręgu Jast

zespól Marymentu.

GROŹBA rawlaszanla, zawisła nad 20

kolarzami, którzy do 11 bm, mieli od-
dać stare rowary wzamlan xa otrzymane
nowe „Bałtyki" przed wylclglem W-P-W ,

zdopingowała kluby do usprawiedliwie-
nia. Jak się okazało, większoić zawodni-

ków .połamała nowe' rowary w ciatkich

bojach na szosia. Napierała, zachował

wprawdzła swój „Bałtyk" baz dalekłów,
ala stary, własny addal dobrze zapo^wia

zawieszenie Wandora przyszło d|«A w

odpowiedniej chwili, gdyż kolarz krakow-
ski „wzdychał" - jut? dawrio do wypoi
czynku.

wobec PZKol. ciyste sumienia.

W ogólnym bilansla tylko 4 zawodni-
ków nla mogło wytlumaciyć powodu nie
oddania swoich starych. towarów, w re-

zultacie «030 " Zarząd PZKol; zawiesił
Ich w prawach rawodnlczych. Są to:

Wańdor, wagianda. Nowocick I. Czyi.
.'Legia .krakowska zbegatalizpwała tai-

min I" nie odpowiadając na list PZKol.,
zgłosiła Wandora do górskich mistrzostw
Polski-

LOUIS MUSI SIĘ NAMYŚLIĆ

NOWY JORK (Obsł. wl). NBA

(Amerykański Zawodowy Związek Bok
wtainy aaoai hu»i« *bkuwio* : V;. ł't' 't '

dającemu slę kolanowi Laska, ma więc, ,er**l> weawał Joe Louisa dó wyrai.
nego oświadczenia czy wrjseljn sif defk
ni ty wuie .swego tytułu .mistrzowskiego.

Jeśli. Joe Louis potwierdzi ostatećc*.

nie sw? decyzję wycofania się z Wkju.
to o ; spuściznę po nim walczyć będą w

półfinale Le?ni;vicz z ^Blcottem, •

zwycięzca tego meuu spotku łip W 0>

ftateesnej- rozgrywce s Eatatiiem Chan

leseiu. Zwycięzca tej walki zdobędsie
jednocześnie tytuł mit tria awiata

wszechwag.W kołach kolarskich krąży pogłoska, że
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PRZEGLĄD SPORTOWY Sir. S

trzem Polski na rok 1948
długodystansowym wyścigu na torze

ŁÓDŹ, 15.9 (tel. wł.) . Ro-zeeranT na Na n.;«

torze heleno^kim w Łodzi dł„g„dys. kolo iSTZT ,

° ^^ ^ ^ ^ 1

tansowy wyścig kolarski „ rTM. ^^czan, Wiodar- po jednym okrążeniu straconym Popoń-
czyk zrezygnował z walki.

kolarski o mistrzostwo, czykiem, Kapiakiem i Targońskim. Po
n " km ^-madnł na starcie finiszu kolarze mijaj? okrążenie za

j krążeniem bez próby ucieczek i wys'cig
]6 czołowych zawodników.

Po przejeoLamu 2 okrążeń, Sałyga
próbuje oderwać się od reszty i oddala

gię o pół okrążenia. Cała stawka rusza

jednak za nim na czele z Bekiem, któ-

ry zjiiianiajęc się z Gabrychem i Ka-

pankiem, szybko łapię „zbiega". Od te-

go momentu kolarze jadę zwartą masą.

staje aię monotonny. Jedynie popularny
,ytata" Leśldewicz próbuje swych moż-

liwości, kiUcakrotriie odrywa się od re-

szły, lecz zmęczony własnym tempem

miesza się wkrótce w grupie różnoko-

lorowych sylwetek. Na 33 okrążeniu wy

cofnje aię Popończyk, dwukrotny mistrz

Walka ożywia się przed drugim fi-

niszem, który ponownie wygrywa mi-

nimalnie Bek przed Gabrychem, Ka-

piakiem, Włodarczykiem i Leśkiewi-

czem młodszym.

Trzeci finisz kończy się niespodzie

wanym zwycięstwem Sałygi. Po prze

jechaniu linii finiszu, wśród zawodni-

Praga z trudem wywalczyła
zwycięstwo nad osłabionym Krakowem

KRAKÓW, 15.9 (tel. wł.) . Praga
Kraków 1:0 (0:0). Bramkę zdobył Sup
w 85 .min. Sędzia Michalik, widzów

12.000 .

Praga: Filta (ATK) Rubas (Bohe-

miaims), Fischer (B), Koiibek (Spnrta),
TVnka (SLavia), Nejedly (Dynamo),
Kvapil (Victoria Żiżkoy), Tauer (Vyse-
hrad), Majer (Nusle), Kuchler (Spnr-
ta), Sup (Nusle).

Kraków: Jurowioz, Gędłek, Glimas,
Jabłoński I, Legutko, Jabłoński II, Ci-

sowski, (Parpan II)„ Rożankowaki II,

Stabler (Mamoń), Rutpa, Bobula.

Do rewanżowego spotkania z Pragą
występ ił Kraków w osłabionym ^kła-

dzie 'bez Gracza, Kohuta, Barwdńskiego
i Parparoa, przebywających na obozie

w Otwocku. Czesi gdy wbiegli na boi-

sko powitali publiczność krakowską ży-

wym kwieciem rozrzuconym na wszyst-

kie strony. Za tein piękny gest dostali

oklaski. Prażanie nie okazali się zbyt
groźnym przeciwnikiem. Mieli tak sa-

mo, jak Kraków słaby atak, natomiast

dobrą defensywę, opartą na wypróbo-

Z Częstochowy donoszą
^

Majchrzak, lewy pomocnik Vlctorll

ukarany został przez WG i D. CzOZPN

dwutygodniową dyskwalifikacją za niebez-

pieczną gr"? podczas meczu Brygada —

Victoria.

•Ą. Utalentowany junior tenisowy b.

CKS-u Misiak przeniósł się przy sposob-
ności fuzji CKS-u z Legionem do Victorii.

CTC I M. projektowało Raid Motocy-
klowy dla zawodników niestowarzyszonych,
ponieważ jednak cl się nie zgłosili, od-

będzie się-Raid Klubowy na dystansie 260

—G.U.K.F.—
na ratunek

lekkoatletów

DZIŚ, w czwartek odbędzie się
w Głównym Urzędzie Kultu-

ry Fiz. konferencja z przedstawi-
cielami P. Z. L, A. w osobach:

dyr. Askanasa, dyr. Forysia i ob.

Boskiego w sprawie uaktywnienia
działalności Związku, którego pra-

ca — czemu daliśmy niejednokrot-
nie wyraz na łamach naszego pi-
sma — pozostawiała wiele do ży-

czenia.

W konferencji wezmą poza tym

udział: dyr. Gukfu, założyciel P.

Z. L. A . inż. Tad. Kuchar, pik.

Czarnik, insp. Miller i mgr. Za-

krzewski oraz trenerzy Morończyk
i Gąssowski.

Na konferencji wysuniętych zo-

stanie cały szereg planów, zmie-

rzających do spopularyzowania ł

podniesienia poziomu naszej lek-

koatletyki.

Omówieniem tych spraw zajmie-

my się w następnym numerze.

To musi być intelektualista —

gra

tylko głową!

0 cudownym
ocaleniu

km; trasa tego raldu poprowadzi z Często-
chowy do Lublińca, Dobrodrienia, Ołeśna,
Opola, Bytomia, Woźnik, Kozległów I z po-

wrotem do Częstochowy; raid ' odbędzie
się 19 bm.

WZK5 Kamienica Polska otworzył wła

sny basen pływacki o wym. 26 X 55 m;

obok znajduje się boisko do gier ręcz-

nych, bieżnia I rzutnia lekkoatletyczna oraz

piękny domek klubowy z salą, służącą do

celów świetlicowych oraz do zaprawy

sportowej.
Częstochowskie Kolegium Sędziów

organizuje doroczny kurs dla kandydatów
na sędziów piłkarskich; kluby A i B-kla-

sowe będą mlaiy obowiązek delegowania
przynajmniej po Jednym kandydacie na

ten kurs. (
^

C.sOZRN, wystąpił do PZPN z wnio-

skiem o pozostawienie w A-kl drużyny
Czarnych Radomsko, która zajęła ostatnie

miejsce w ub. rozgrywkach mistrzowskich;
wniosek umotywowany Jest dobrem pilker-
stwa radomszczańskiego, któro mogłoby
upaść z chwilą utraty swego przedstawi-
ciela w A-klasie.

JL. Elektrownia częstochowska zamyśla
o utworzeniu dla swych pracowników klu-

bu sportowego, który ma powstać na

przedmieściu Aniołów.

Sekcja techniczna budowy stadionu

reprezentacyjnego musi przygotować no-

we plany, gdyż istniejące sprzed wojny
okazały się przestarzałe I nierealne, a to

wobec zmiany koryta rzek! Kucelinkl, w

pobliżu której zbudowany ma być ten sta-

dion.

jL. Zjazd plakietowy Automobilklubu Czę-
stochowy połączony z gymkhaną samocho-

dową odbędzie się w niedzielę, 1? bm.

JL. W ramach turnieju Trzęch Miast —

Radomia, Kielc I Częstochowy reprezenta-

cji pilkarstwa taj ostatniej spotka się u

siebie w dniu 19 bm. z Radomiem.

JL. Najbliższej niedzieli tenisiści Vlcto-

rli spotkać się mają u siebie z Piastem

Gliwice.

.a , B-klasowy ZZK odniósł sensacyjne
zwycięstwo 2:1 (1:1) nad A-klasową Bry-
gadą; obię bramki dla ZZK strzelił Parzy-
nlewskl, a dla Brygady — Kopera.

*

CZĘSTOCHOWA (Obsł. wł.) . Rewelacja
mistrzostw pięściarskich Częstochowskiego
Okręgu, Dom Kultury Raków odniósł no-

wo zwycięstwo, tym razem nad Ludwiko-;

wom z Kielc 10:6. Wyniki techniczne były j
następujące: musza

— Szprynglel (DK)
zremisował z Waśkowsklm; kogucia —

śliwa (L.) poddał się w II starciu Wfóbló-

wl; piórkowa — Wodecki (DK) wygrał z

Bednarskim przez t. k . o . w III starciu;

lekka — Mazur (L.) poddał się w II run-

dzie Dudlakowl; póiśrednla — Trzepizur
(DK) został zdyskwalifikowany w I star-

ciu za nieczysty cios wymierzony w kark

2ońcy; średnia - Kulczycki (L.) zremiso-

wał z Doboszem; w półciężkiej i ciężkiej
padły walkowery.

Dotychczasowy mistrz. Brygada zdobyła
pierwsze punkty, wygrywając z Gwardią
Kielce 9:7.*Była to parodia meczu, odby-
ły się bowiem tylko cztery walki, gdyż
w czterech wagach jedna lub druga stro-

na nie posiadała zawodników. W piórko-
wej Chudy (B) pokonał na punkty Latkow-

skiego, w lekkiej Malec (B) - Zająca, w

średniej Baran (G) wypunktował Głowiń-

skiego, w ciężkiej Myga (B) zremisował

z Kapustą. '
.

Stan tabeli wygląda obecnie ja< na-

stępuje:
1) Dom Kultury Raków 3

wanych zawodnikach czołowych klu-

bów Ligowych Sparty, Slavii i Boemian.

W ataku przeważała młodzież tzw.

„Lwięta czeskie", jeszcze zresztą nieo-

strzelane. Chociaż goSctie z nad Wełta-

wy przepowiadali sobie zwycięstwo 4:1,
byli bardzo uradowani z tej jedynej
bramki, którą szczęśliwie zdobyli, gdy
zawody dobiegały końca i zanosiło się
na wynik bezbramkowy.

Jako całość goście byli bezsprzecz
nie lepsi. Grali ze sensem i głową.
Umieli nie męcząc się, być zawsze

przy piłce, wygrywać pojedynki 2 zdo

bywać teren przeciwnika, na którym
też przebywali przez większą część
zawodów. Że z tego nic nie wycho-
dziło w efekcie końcowym, to z jed-
nej strony zasługa Jurowicza, który
miał naprawdę swój wielki dzień,
dzielnie mu sekundującego Gędłka,
który> dochodzi do szczytowej formy,
oraz bardzo pewnego Legutki, jako
stopera. Napastnicy czescy pod bram

ką zawodzili-strzałowo. Tym samym

kompleksem opanowali byli również

napastnicy Krakowa. Brak Gracza i

Kohuta rzucał się wyraźnie w cczy.

Przebieg gry przyniósł widowni roz

czarowanie. Po pierwszych minutach

wyrównanej gry Czesi z minuty na

minutę dokumentują swoją przewagę,

przenosząc grę na połowę Krakowa.

Po pauzie w 9 min. nastąpiła drama-

tyczna chwila, kiedy Czesi bliscy byli
zdobycia bramki, jednakże po kolei

ków warszawskich tworzy się koali-

cja przeciw" najlepszym. Oczywiście,
iż pod uwagę wzięto w pierwszym

rzędzie Beka, którego chwilami w

sposób zgodny zresztą z regulami-
nem starano się zablokować.

Na ostatnim okrążeniu przed czwar

tym finiszem jazda Beka robiła wra-

żenie szofera, prowadzącego maszynę

po szosie i nie panującego nad ste-

rem. Bek co chwilę musiał zjeżdżać
w dół toru lub wspinać się błyska-
wicznie ku górze, aż wreszcie udało

mu się wysunąć na czoło i minąć li-

nię finiszu.

Przed finiszem prowadzenie ciągle
się zmienia. Szczęścia próbują Ka-

piak, Siemiński i Forysiński, Niespo-
dziewanie jednak wysuwa się w ostat

nim momencie Leśkiewicz, który koń

czy wyścig przed Kapiakiem, Bekiem

i Napierałą.

W ogólnej punktacji mistrzem Pol-

ski na dystansie 50 km został:

Bek — ŁKS — 17 pkt., który prze-

był ten dystans w czasie 1:20,20,7.

Na drugim miejscu uplasował się
Józef Kapiak (W-wa) 11 pkt., 3) Leś-

kiewicz (junior) — Łódź 7 pkt. przed
Sałygą Łódź ' 6 pkt., Włodarczykiem
i Targońskim W-wa. (w. 1J.

ŚRODĘ odbyło się nadzwy-

czajne- walne zebranie

Prezentujemy nowy zarząd WOZB
z prezesem T. Pasturczakiem na czele

wWOZB dłównym porządkiem obrad'! w , A

był wybór nowego zarządu ze wzglę przyjęlł\,rzez aklajnac)> wn!osek ustę

du na to, te dotychczasowy «"**|ptliąc<g0 zarządu. 0 nadan5e honoro-

podał s,ę do dym«,,( przyjmująe wj Ł 0(knat W0ZB zasluiQn,m dzia

znaczne, mierz. fuńkc,e we władzach j }ac2om na niwie toksersk?e5 odzna.

.. ... . ki otrzymali: ppłk. Czarnfk, red. Ka-

Zebraniu przewodniczył R. WelŁj^.^ Gryicwski ; Sucharda.

Sprawozdanie z działalności ustępują- [
cego zarządu złożył dotychczasowy I Dłuższą dyskusję wywołała spra-

jego prezes, Prendowski. Pomimo, ie, wa wystawionych przez kapitana
okres sprawozdawczy obejmował led związkowego zawodników na mecz za

spr. zagr.
— Kamiński, radni — Szto-

bryn i Wydrowski.

.W \Wolnyck wnioskach zebrani

wie 3 miesiące, praca zarządu była
pozytywna. Ustępujący zarząd przeka
żuje nowemu sumę około 300.000 z!.'

Ustępujący zarząd i skarbnik o trzy

mali absolutorium przez aklamację. '

Wyłoniona komisja - matka obrado

wała wprawdzie, ogromnie długo, ale

Śląskiem. Okazuje się, ie. kilku z

nich nie może wziąć udziału w tym

spotkaniu ze względu na mecze mi*

strzowskie. Szczególnie drażliwa jest
sprawa Zagórskiego, którego Polonia

nie chce dać WOZB, gdyż w dniu po-

przedzającym mecz ze Śląskiem,
za to proponowana przez- nią lista j klub ten ma-mecz mistrzowski z Bu-

członków nowego zarządu została i dowlanymŁ Okazało się, ie kalenda-

przyjęta przez zebranych przez akia! rzyk imprez był niefortunnie ułożony,

mację. Oto skład nowego zarządu' a termin meczu międzyklubowego
WOZB: j Powin'en był kolidować z termi-

Prezes — Tadeusz Pasturczak, nem meczu międzyokręgowego. Wy- •

w. -prezes organiz. •— Korzyński,' suwano na zebraniu sugestie, aby X

w.
-

prezes sportowy •— Sucharda,' meczu Polonia — Budowlani wyłą-
w.

-

prezes finansowy — Łempar, se- czyć spotkanie w wadze średnieft

kretarz — Borkowski, przew. wydz. i przekładając je na inny termin, co

sport. — Piasecki, spraw sędziów-, umożliwiłoby Zagórskiemu udział w.

skich — Rutkowski, wyszkol. — reprezentacji Warszawy na mecz ze

Gronowski, gospodarz — Kopera, śląskiem. Klub Zagórskiego prawda-
kpt. związkowy — Marhiszewicz, podobnie nie pójdzie na taką kon-

ref. zdrowia — dr Kryński, kroni- cepcję, nie chcąc zmniejszać atrakcji
karz i ref. prasowy

— Pyszkowski, meczu z Budowlanymi. (Z. W.).

ie wojować pieścił
również potrafi walczyć słowami

SPORTOWCY nasi są na ogół mało-

mówmi. Kiedy dziennikarz posta-

wi zawodnikowi pytanie „na goręco",
odpowiedź bywa zazwyczaj bsrdzo krót-

ka, co dałoby się wytłumaczyć podnie-
ceniem sportowca po dopiero co odby-
toj imprezie. Po o chłodnięciu, język za-

wodnika już bardziej rozwiązuje się,
ale nie każdy potrafi wyrazić swoje
myśli z przeżyć na boisku czy ringu.

Na tle tych uwag ze 'szczególnym za-

interesowaniem przyjęliśmy do wiado-

mości rolę prelegenta, jakiej podjął się

trzech napastników nie trafiło do se'F rnnC!S
z

e
k Szj-mura. Bokser nasz, które-

lu. W 15 i 17 mini takie pozycje | nazwisko znane jest zwolennikom

mieli także Mamoń i Rożankowski II

i również ich nie wykorzystali, W 10

min. nieobstawiony Sup zdobył jedy-

ną bramkę dla Pragi, Jurowicz n!e

ponosi winy. Wysiłki Krakowa, aże-

by wyrównać nie przynoszą rezulta-

tu. Sędziował p. Michalik.

sportu od 16 lat, bokser, który prze-

szedłszy zwycięsko przez zawieruchę
wojenną jeet w dalszym ciągu aktywny,
nic nie straciwszy ze swej wysokiej kia

sy
— ma wicie do powiedzenia. Jego

przeżycia w ringu, czy stosunek do

sportu zawodniczego, wypowiedziane

Zupełnie rozczarował
slorlig Siim &Bimpi§sk;i

Bogdan Ubyn nazywa się chło-

piec, który cudem uniknął śmierci

na niedzielnych wyścigach samocho-

dowych. Ocalenie swoje 13-letnl U-

byn zawdzięcza niezwykłej przytom-

ności umysłu świetnego czeskiego kie

rowcy Lancmana, który momentalnie,
z narażeniem własnego życia, zaha-

mował rozpędzoną maszynę. Ubyn

spadając / dachu wozu Lancmana, na

który wyrzucił go pęd powietrza, do-

znał tylko złamania nogi i ogólnych

potłuczeń, Lancman lak był przejęty

tym niezwykłym wypadkiem, ie zem

dlał przy kierownicy.

31:17
35:21
15:17
13:17

8:20

2) Gwardia, Kielce

5) Brygada
4) Ludwików, Kielce

5) Warta *

CZĘSTOCHOWA (Obsł. wł.) . Bawiły tutaj
jednego dnia dwa zamiejscowe zespoły
Si,owe: Zjednoczenie Zabrze ł Piotrków-

ski KT. Oba poniosły porażki - zabrza-
nlfe w spotkani z Vic.orla ^

a p.o .rko-

wlanie w spotkaniu z Brygadą Z.6 .

Z tenilistów częstochowskich dobrą fo,
mę wykazali z VUJ.H .

^

, P-;

skl I Chądzyński. Pomiędzy tymi czt.re -

ma tenisistami rozegra się n» p-»w p
-

dobniej ostateczny bój o tytuł
nogo mistrza Częstochowy. Urządzen^ rnN

strzostw indywidualnych projekłowane
jest na dzIeA 26 bm.

W Londynie wyeivietlon-o film olimpij
ski, który spotkał się z bardzo nieprzy-

chylną krytyką. Angielska prasa stwier-

dza z żalem, że ustępuje o-n filmowi, ja-
ki nakręciła Leni Ricfonstlial z berliń-

skiej Olimpiady.

Wina w tym reżysera, który mało o-

ri en to wał się w sporcie i główny nacisk

położył na szybkie ukończenie filmu,
zamiast jego rzeczywistą wart-ość. Dzię-
ki temu znajdują się w nim tak poważ-

ne luki, że traci on wartość filmu do-

kunientarnego. Nie ma w nim np. wspa

uiałego biegu Załopka, nie ma turnieju
bokserskich, ani meczów piłkarskich.—
Znajdują się zdjęcia zawodników, któ-

rzy zajęli dalekie miejsca, brak nato-

miast wielu zwycięzców.

Również fragmenty w zwolnionym

tempie dobrane są zupełnie fałszywie, i

Zamiast zrobić je z konkurencji teclini-

cżnych, reżyser pokazuje w zwolnionym
tempie bieg na 100 m. Dalszym błędem
są zdjęcia z frontu zamiast z profilu,
tak że na taśmie trudno odróżnić, kto

zwyciężył. Jednym słowem nie udał się
film olimpijski.

Hocke
trenerem

naszych lekkoatletów

STARANIA o pozyskanie dla

naszych lekkoatletów trene-

ra austriackiego w osobie Hocke-

go
—

w najbliższych dniach będą
pomyślnie załatwione. Hocke przy-

będzie do Polski najprawdopodob-
niej 1-go stycznia i zaangażowany

zostanie na okres 4-ch lat, z tym,

ie w kraju pracować będzie prze»

9 miesięcy rocznic.

Doskonały ten trener — posia-
dający ogromne doświadczenie, na?

byte w czasie długiego pobytu w

Ameryce, a później w Niemczech

i ostatnio w Austrii —

z pewno-

ścią poprawi i poziom naszych lek-

koatletów.

Tenisiści Legii
wnlczti z Pogoniq

Składy drużyn na ligowy mecz te-

nisowy Legia, Warszawa — Pogoń,

Katowice, który odbędzie się o g, 14

iwniedzielęog.9 —

są następują-
ce: Legia — Skonecki, Bełdowski,
Rudowska, Radzio i Kudliński, Pogoń
— Bratek, Chytrowski, Pitąkowa, Li-

cu i Cieszewski,

NOTATNIK

PIŁKARZA STOLICY

W nadchodzącą sobotę, dnia 18 bm.,
odbędą się następujące spotkania w kla-
sie A:

Pogoń — Marymont w Grodzisku, Żyrar-
dowianka — Polonia Ib w żyrardowie, Le-

gia Ib — SKS na boisku bocznym St. W.

P„ Gwardia — Znicz przy ul. Podskarbiń-

skiej, Jedność — Syrena w Żabieńcu.

W n-rze 76 naszego pisma podaliśmy,
jakoby Mieczysław Orłowski (Sparta), zo

-

stał zdyskwalifikowany na ^kres 12 tygod-
ni. Okazuje się Jednak, że ukarany został

zawodnik o tym samym imieniu i nazwi-

sku, grający w KS Mirków (Konstancin).

JL. O tytuł „króla strzelców" w war-

szawskiej klasie A walczą: Cybulski (Ma-
rymont), Lewandowski ii (Znicz), Majew-
ski (Pogoń), Blegsnowskl (2yrardowlanka).
Zdobyli oni po 2 bramki.

Po jednej bramce zdobyli: Olszewski

(Marymont), Obląkowskl (Żyrard.) , Wot-

nlak, Brzozowski II, Siemiątkowski (Pol.),
Niewiadomski, Kalinowski, Stawicki, Ko-

złowski, Soporek (Pogoń), Krzykała, Izbi-

ck), Wierzchuckl, Burzyński (SKS), Marusz-
klowicz II, Izydorzak (Gwardia), Klosle-

wlez, Szymański, Hebel (Znicz), Sikorski,
Dzlęclolowski (Legia).

bezpośrednio do widza, mają swoją wy-

mowę.

Dobrze stało aię, ie roli prelegenta
podjął się właśnie Szytnnra, wzór spor-

towca, który pobił wszystkie możliwe

rekordy — jak to powiedział wicepre-
zes PZB," Prendowski, zagajając w war-

szawskiej Polskiej YMCA którąś tam z

rzędu prelekcję Szymury.

Oficjalnych prelekcji miał Szymura 2,
w Poznaniu i ostatnio w Warszawie.—

W Poznaniu słuchało wypowiedzi bo

ksera 500 osób. Sala Domu Pocztowego
nie mogła pomieścić więcej, pełno osób

etało w korytarzu. W Warszawie przy-

szło posłuchać Szymury ledwie 60 osób.

— Ilość jest nieważna — mówił Fra-

nek przed prelekcją warszawską. —Naj-
ważniejsze jest to, że widzę w pierw-
szych rzędach młodzież.

BEZ TREMY

Czy Szymura miał tremę? Bynaj-
mniej.

— Jeżeli mogę boksować w obecno-

ści kilku tyaęcy widzów, potrafię mó-

wić do kiDkuset — opowiadał przed pre

lekcją.

Oficjalne prelekcje Szymury poprze-

dziło mnóstwo „prywatnych".
— Od przyjazdu z Londynu jestem

właściwie gościem w domu — mówił

Franek — zapraszają mnie wszędzie,
abym opowiedział, jak to było na O lim

piadzie.

Bokser-prelegent ma już swoje do-

świadczenie i spostrzeżenie w tej nowej
roli, jaką podjął w celu spopularyzowa-
nia ulubionego przezeń tfx>rtu.

DZIEWCZYNKI $4 ODWAŻNIEJSZE

— Dziewczynki są bardziej odważne

niż chłopcy. Po moich odczytach otwie-

ram zaweze dyskusję, przy czyni pyta-
nia zadają przeważnie 11-letnie słuchacz

ki. Chłopcy są nieśmiali.

Prywatąe
/
opowiadania w gronie przy-

jaoiół i znajomych nasunęły Szymurze
myśl przelania swoich, wrażeń na pa-

pier. Zatytułował je słowami: „Od pier-
wszego kroku bokserskiego —

po sztan

dar olimpijski".

Prostymi a często wzruszającymi sło-

wami opowiada Szymura początek swo-

jej kariery bokserskiej, kiedy zobaczy-
wszy po ras pierwszy walkę w ringu
postanowił zostać bokserem.

Wiele miejsca zajmują w prelekcji -

boksera szczegóły przygotowań do Olim

piady londyńskiej.
— W Dziekance, odseparowany od

całego świata, marzyłem tylko o jed-
nym: aby zwyciężyć i to nie dlatego,
że nazywam się Szymura, ale, że jestem
Polakiem. Wmawiałem sobie ustawicz-

nie: „Franek, musisz tak boksować w

Londynie, jak nigdy przed tym!", a

mundur olimpijski przypominał mi cią-
gle, że jestem członkiem ekspedycji
olimpijskiej... Kiedy samolot dotknął
'ziem; na lotnisku pod Londynem, "serce

zabiło żywiej. W dziień pierwszej walki

starałem odpędzić od siebie zdenerwo-

wanie i niepokój...
Przed audytorium przewija eię jak ży-

wy obraa spotkań Szymury z bokserami

Indii, Porto Rico i wreszcie, niemal

tragiczna walka z Argentyńczykiem Cia.

PLUSY I MINUSY

— Kiedy gong oznajmił kóniec wal-

ki z Cia, starałc/m się podsumować
wszystkie moje plusy, odliczając upo-

mnienie za niski cios. Obliczenie .wy-

padło na moją korzyść, ale niestety,
werdykt sędziowski był inny. Wierzcie

mi, zostałem pokrzywdzony! — woła

Szymura do słuchaczów.
— Pomimo wyraźnej krzywdy nie za-

łamałem się, a najlepszym tego dowo-

dSSn jest, że boksuję w dalszym ciągu.
A zwracając się specjalnie do młodo-

cianych słuchaczów, bokser-prelegent
kończy swe przeżycia słowami:

— Prawdziwy sportowiec nigdy nie

załamuje się!
Prelekcja skończona. Słuchacze biją

szczerze rzęsiste brawa, tak jak szczery-

mi były słowa boksera, który nie wsty-

dził się przyznać, że po walce z Cia

„popłakiwał sobie". Z. W.

BUDAPESZT — SOPOT 3:2

W rozgrywanym w Sopocie meczu

tenisowym we wtorek i w środę padły
następujące wyniki:

Skonecki — Katona 6:1, 6:2, Szygeti
— Mrokowski 6:3, 6:2, Erdoedi —

Dzielmcka 6:0, 6:1, Katona wygrał po

zaciętej walce * Piątkiem 2:6, 6:4, 6:4,
Jędrzejowskiej udał się rewanż za dwie

kolejne porażki i tjm razem Węgierka
Erdoedi przegrała z Polką 6:4, 6:4, rpot
kanie Skonecki — Szigeti zostało

przerwane z powodu zapadających
ciemności przy stanie 6:3( 2:1 dla

Polaka.

Dziś, w czwartek dokończenie

spotkania.

Odpowiedzi
Redakcji

Sludak Władysław — Wrocław. List Pa-
na przesłaliśmy do PZPN celem wykorzy-
stania. Sądzimy, że w interesie sportu
Instancja ta zainteresuje się listem i prze-

prowadzi dochodzenie.

Brunon Mialkas — Szczecin. List Pa-
na przesialiśmy do siostry śp. Janusza

Kusocińskiego —

p . GościckieJ. Sądzimy
jednak, ie na cmentarzu w Palmirach nie

zezwolą na budowę specjalnego nagrob-
ka, ponieważ wszystkie mogiły mają wy-

glądać Jednolicie, tak Jak na cmenta-

rzach żołnierskich.

„ Stafy I stały Czytelnik Przeglądu". Mi-
strzem olifpijskim w wyścigu pojedyń-
ezych kanadyjek mężczyzn jest Czech Ho-
lecek — 5,-42,0. Mistrzynią floretu kobiet
Jest Węgierka Elek, szabli Indywidualnej
GereWez (Węgy), szabli zespołowej —

Węgry. Trzecie miejsce w hokeju na tra-

wie zdobył zespół Holandii, po pokona-
niu Pakistanu 4:1.

Artur Płuciennik. Podajemy punktację
zaskokwdal:301cm—1pkt., 350cm
77 pkt., 375 cm

— 117 pkt., .400 cm
—

60» pkt., 420 cm —.194 pkt., 440cm—
229 pkt., 450 cm

— 248 pkt., 460cm—
266 pkt., 470cm—285pkt,480cm. —

304 pkt., 490 cm
- 233, 500 cm

— 543 pkt.
Zdzisław Żukowski — Warszawa. 110 'm

pl. •— 19,8 - 400 pkt., 100m—11;«—
i86 'pkt., 400 m

— 53,9 — 674 pkt„ 1,500 m

«38 pkt., w zwyż — 1,60 — 563 pkt., w

.dal - 551 — 448 pkt., tyczka 2,80 - 431

punktów, dysk — 28 ,30 — 397 pkt,, o
-

szczep
- 37,75 — 378 pkt., kula - 9,30

391 pkt.
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Ink Załęski-slalowy chłopiec
stawiał swe pierwsze kroki na ringu

ANTONI Florian Załęski, występują-
cy w USA pod ringowym psudoni-

mem Zale, jest mistrzem świata wagi
średniej od 1941 roku i jednym z nie-

licznych bokserów, którzy potrafili od-

zyskać stracony tytuŁ
„They never eome back" •— o ni nigdy

nie wracaj? — mówi stare bokserskie

przysłowie amerykańskie • mistrzach,
którzy usiłuj; odzyskać stracony tytuł.

Były już setki przykładów takich bez-

drugorzędnymi w hierarchii bokserskiej.
Wygrywał i przegrywał, ale (porażek by-
ło coraz -więcej. Wreszcie przegrana

przez k. o. z pewnym nowicjuszem znie

chęciła ostatecznie Polaka do ringu. Wy
cofał eię x walk i wrócił tom, skąd za-

czął — do stalowni w Gary.
Rok cały nie pokazał się ZałęifŁi na

ringu. Ale światła refleŁtorów, szron wi-

downi, kwadrat otoczonego sznurami rin

gu ciągnęły Polaka z nieprzepartą siłą.

owocnych usiłowań. Ale Załęski dowiódł i Załęski chodził na każdą walkę zorgani
że nie ma reguły bez wyjątku i wywal- j zowaną w Gary aż wreszcie zdecydował
czył sobie powrót na tron mistrza świa- j się na powrót do czynnego życia sporto-
ta bijąc swego poprzedniego pogromcę j wego.
— Grazianp. DRUGI ODDECH

Załęski przyszedł na świat w licznej j Załęski dostał się na szczęście pod do-

rodzinie polskich emigrantów. Miał czte j brą opiekę. Zaopiekowało się nim dwu

rech braci i dwie siostry. Oczywiście
rodzice tej gromadki nie opływali w do

bra doczesne i z trudem pracowali na

utrzymanie tak dużej rodziny. Chłopcy,
w miarę jak dorastali, szli do roboty, a

że w mieście ich — Gary w stanie India-

na — największą fabryką była stalownia,
więc też młodzi Załęscy kolejno zgła-
szali się tam na robotników. Przyszła
kolej i na Antoniego.

WYCHOWANEK YMCA

Młody Antoni był silnym, doskonale

zbudowanym chłopcem. Pracował na

zmianach dziennych i nocnych, a W wol ;

nych od pracy chwilach chodził na nau-1 ,

, , , , . . . vMr» t
!

zwyciężając również przez k. o,
kę boksu do miejscowej sali iMtA: Z,a | -

, ATI}

znanych menażerów z Chicago.' Przesta-

wili oni jego styl, wzmocnili ćondy«ję,
nauczyli bić skutecznie i celnie. Swą
drugą karierę zaczął Polak znacznie le->

piej przygotowany.

Trzy lata trwała walka o wydostanie
się na szczyty. Przez trzy lata Załęski
ciężko wywalczał sobie prawo do walki

o tytuł. Na ogół zwyciężał. Przegrał tyl-
ko kilka razy i to na punkty. Jedyny
nokaut w tym okresie zadał mu Clark

w pierwszej rundzie. Był to jednak
przypadkowy nokaut, który nie załamał

kariery Polaka. Załęski zrewanżował się
zresztą dwukrotnie swemu pogromcy,

interesował się tym sportem i wkrótce

został jednym z lepszych bokserów-ama-

torów swego stanu.

Załęski zdobywał sobie stopniowo co-

raz to większy rozgłos i dostąpił nawet

zaszczytu reprezentowania Chicago w

tradycyjnym dorocznym meczu z No-

wym Jorkiem o puchar Złotych Ręka-
wic. Było to w roku 1934 w sali Madi-

son Square Garden, w tej samej sali, w

której po siedmiu latach Załęski zdobył
po raz pierwszy tytuł mistrza świata.

Najpoważniejszy występ amatorski nie

przyniósł jednak polakowi sukcesu.

Przeciwnik był lepszym technicznie bok

serem, przetrwał krytyczny okres w

pierwszej rundzie, w któryrii prawa Za-

łęskiego rzuciła go na deski i w pozo-

stałych dwu rundach zapewnił sobie ta-

ką przewagę punktową, że uzyskał wer-

dykt. Załęski przegrał na punkty, ale

nie stracił zaufania do własnych sił.

Po powrocie do. domu młody Załęski
zdecydował się ostatecznie ha karierę
zawodową. Będąc w Nowym Jorku na-

słuchał się tysiącznych opowiadań o ma-

jątkach do jakich dochodzą zawodow-

cy i zachęcony tymi historyjkami popro

sił o licencję.
Ale droga do, sławy i pieniędzy nie

była wcale łatwa. Takich młodzików jak
on były setki, a każdy chciał być mi-

strzem świata, każdy był pełen energii,
a wielu dysponowało wcale nie gorszy-

mi ciosami. Kilka łatwych pierwszych
sukcesów przeszło bez echa, ale zaraz

po tym zaczęły się porażki.

POWRÓT DO STALOWNI

Przez dwa lata Załęski walczył ze

POPULARYZACJA KOLARSTWA

W SZWECJI

W Sztokholmie rozegrano zawody
kolarskie dla chłopców w wieku 10
— 11latna600m,dla12—,13-to
letnich na 800 m i 14 — 15-to letnich

na 1.000 m. Do zawodów stanęło 28ó

chłopaków na najróżniejszych rowe-

rach, od najlepszych wyścigowych do

turystycznych. Wyścigi cieszyły sję

ogromnym zainteresowaniem młodzie-

zmiennym szczęściem, zawsze jednak w j ży i rodziców. Warto by i u nas po»

małych salkach, zawsze z przeciwnikami myśleć o takich zawodach.

Pod koniec tego okresu NBA uzna-

wało za mistrza świata Al Hostaka, Cze-

cha z pochodzenia, znanego z zabójczych
ciosów. Czech uważany był przez znaw-

ców za niezwyciężonego boksera, a Jack

Cnrpentier
ocenia

Zdłęskiego
CARPENTIER, który przybył do USA na

mecz Cerdan — Zale i był obecny
przy treningu Zaleskiego tak powiedział:

— Wydaje mi się, że Zale jest bokse-

rem, który bije bardzo mocno, gdyż do-

skonale koordynuje swe ciosy z postawą
nóg.

Ciosy Zale sa poparte wspaniałą rota-

cją ciata. 3uż na pierwszy rzut-oka moż-

na poznać, że Amerykanin zna doskonąle
swój fach. Zale przypomina mi bardzo

stylem Billy Papkego. Tony ma jednak pe-

wien słaby punkt. Wydaje mi się, żo wal-

czy zbyt odkryty.
,W każdym razie będzie on bardzo nie-

bezpiecznym przeciwnikiem dla Cerdana.
Kto wie czy losy walki nie rozstrzygnie

pierwsze silne uderzenie z tej czy drugiej
strony.

Dempsey, były mistrz świata wagi cięż'
kiej porównywał go ze dawnym Pola-

kiem Stanley Ketcłiellem (Kecnlem)*

który pod koniec ubiegłego stulecia

święcił niezapomniane triumfy ne rin-

gach amerykańskich.
Załęskiemn udało się wytargować 10

rundowe spotkanie z Al Hostakiem, jed
nak nie o tytuł, lecz towarzyskie.

CIAŁO PRZENIKNĘŁO STALĄ.*
Cr.ech dowiódł, że ma cios potężny.

Jego lewy sierp posłał Załęskiego na

deski już w 1-ej rundzie i do gongu

bombardował go bez wytchnienia. Nie

darmo jednak Załęski pracował w sta'

łowni. Zahartował się tam i ciało jego
jakby przeniknęło stalą. Był wytrzymały
do granic ludzkich. W następnych ran-

dach wyrównał walkę, a pod koniec Ho-

stak był dla Polaka już tylko workiem

treningowym. Załęski walkę wygrał na

punkty.

Zwycięstwo to upoważniło Polaka do

żądania walki o tytuł. Uzyskał ją i w 13

rurtdzie Hostak leżał znokautowany na

deskach. Załęski nie był jednak mistrzem

świata. Była jeszcze przecież Komisja
nowojorska, która miała swoich mi-

strzów. Trzeba się było dobrać i do

nich. Okazja taka nadarzyła się dopie-
ro za rok. M

W MARYNARCE WOJENNEJ

Nowy Jork uważał za mistrza Abram-

sa. NpA Zaleskiego. Para ta spotka-
ła się wreszcie w Nowym Jorku i Po-

lak został zwycięzcą punktowym, bez-

apelacyjnym mistrzem świata wagi śre-

dniej.
Było to w roku 1941. W tym czasie

USA przystąpiły już do wojny i Załę-
ski nie mógł pozostać głuchym na tą

zawieruchę. Zaciągnął się w szeregi
zbrojne i przez cztery lata walczył na

wielu frontach jako marynarz floty wo-

jennej USA. Na ring powrócił dopiero
w 1945 roku. (gw) i

ISllP

ZclęsJd przesyła sit pośrednictwem przeglądu Sportowego" swe pozdrotvieraa dla sportotoców polskich. Nasz znako-

mity . rodak wygląda raczej na gwiazdę filmową, mi bokserskiego mistrza świata wagi średniej.

Dramatyczny mecz Graziano-Załąski
nazwano walką „stulecia'

##

KjIEDY 27 września 1946 roku

ringu w Yankee Stadium ukazały
się sylwetki Zale i Grażiahó, 40.000 wi-

dzów porwało się i miejsc i nieludzkim

krzykiem przywitało obu bokserów.

Krzyk ten nie ustał aż do końca "walki,
tak samo jak żaden z widzów nie zajął
swego miejsca, lecz obserwował spotka-
nie stojąc. A było na co patrzeć.

Zale, mistrz świata wagi średniej od

1941 roku, służył przez 4 lata wojny w

wojsku USA i stawał do obrony ty-

tułu po krótkim stosunkowo przygoto-

waniu. Graziano, dziecko ulicy nowojor
skiej, był we wspaniałej kondycji, miał

za sobą nieprzerwane pasmo zwycięstw
przez k. o., w czekającej go walce był
zdecydowanym faworytem.

SŁAWA „KILLERÓW"

Obaj bokserzy mieli sławę „killerów",
zabójców — zawodników, którzy koxi v.ą

swe walki przez k. o. i cztenlziestoty-
sięczny tłum zadawał sobie tylko pyta-

nie, w której rundzie jeden z konkuren-

tów padnie na deski. Nikt nie wierzył
w możliwość zakończenia walki werdyk
tem punktowym, jasnym było, że zwy-

cięzcą zostanie ten, który powoli rywa-

la ciosem swej potężnej prawej.

Kiedy gong uderzył do pierwszej run-

dy obaj przeciwnicy rzucili się na sie-

bie r. nieludzką pasją. Pierwsze starcie

i pierwsze ciosy. Echo uderzeń rękawic,
lądujących na muskularnych ciałach za-

wodników dało się słyszeć nawet w pew-

nej odległości od ringu. Graziano po-

szedł jak burza i zasypał Polaka lawi-

ną dzikich, lecz straszliwie mocnych
uderzeń. Walka w półdystonsie trwała

dobrą minutę, wreszcie Graziano oder-

wał się i z do skoku ulokował dwa po-

tężne sierpy na głowie Zale. Polak od-

powiedział mu podobną serią, gdy na-

gły lewy prosty Włocha rozbił mu nos,

a za ułamek sekundy prawy sierp wy-

wołał krwistą pręgę na policzku. Ataki

Graziano nie ustawały. W tym nagła
kontra Zale z lewej rzuciła przeciwni-
ka na deski.

NAWAŁNICA CIOSÓW

Graziano leżał na deskach do „czte-

rech", ale gdy tylko podniósł się Polak

zasypał go gradem ciężkich uderzeń.

Nie darmo jednak Włoch miał sławę-

nak prawa trafiła w punkt. Polak upadł
na kolana.

Raz, dwa... — zaczął liczyć sędzia
ringowy i wszyscy sądzili, że to już ko-

niec walki. Na szczęście jednak za-

brzmiał gong i Zale był uratowany. Pod.

niósł się wolno z desek i zataczając się
wrócił do swego rogu. Polak wygrał run

dę, ale wyszedł z niej gorzej, niż prze-

ciwnik. Był osłabiony i rozbity.

Sekundanci kazali Polakowi zmienić

taktykę, gdyż na początku drugiego
starcia nie dopuszczał on Włocha do

walki na półdystans, lecz trzymał go zda

la 'Swym lewym prostym. Od czasu do

czasu wypuszczał swój groźny prawy,

atakował uppercutami, bił z dystansu
miał wyraźną przewagę nad Włochem.

Ale Graziano nie chciał rezygnować

swego sposobu walki. Wciąż szedł do

przodu, inkasował ciosy, ale coraz har-

dziej zmieniał walkę z dystansu na pół-

dystans. I znów wyskoczyła potężna pra-

wa Włocha. Zale, trafiony w szczękę, za

toczył się. Graziano znów puścił w ruch

kołowrotek swych ciosów.

był groggy. Tempo walki nie spadło je-
dnak. Wymęczeni, lecz zdecydowani na

wszystko przeciwnicy podjęli wymianę
ciosów. Tłum wył i ryczał a dwaj prze-

ciwnicy bez wytchnienia zasypywali się
uderzeniami. Wreszcie gong przerwał tą

zaciętą, bezpardonową walkę.

W czasie przerwy Zale doszedł nieco

do siebie i na początku czwartego star-

cia zaatakował przeciwnika. Chociaż Gra
^

energii Zale skoczył do przodu i sta*

sy jego spadały na Zale z szybkości? pio-
runa. Zale cofał się, parował uderzenie

przeciwnika, ale widocznym był«y ae ko-

niec walki zbliżał śię z każdą sekundą.
Nagle Polak wykrzesał z siebie ostatek

sił i zaatakował. Potężny prawy, wylą-
dował na korpusie Włocha. Rękawica

uderzyła akurat w solaria plexus. Gra-

ziano zatoczył się, opuścił gardę. Resgft»

DRAMATYCZNY MOMENT

Polak przyjął wymianę ciosów. Z nosa

jego lała się krew, ale soczyste ciosy
obu rąk spadały teraz celnie na korpus
Włocha. Zale znów odskoczył i popro-

wadził walkę na dystans. Graziano z upo

rem szedł do półdystansu, wreszcie do-

padł Polaka i trzy. prawe spadły na

szczękę Zale niemal, że w ułamku se-

kundy. Były one jednak niezbyt celne,
ale wystarczyły do tego, aby oszołomić

mistrza. Wtedy jeszcze jeden prawy Wło

cha wylądował na szczęce przeciwnika.'
Tym razem spadł on na sam punkt. Za-

le zatoczył się i padł w rogu. Głowa zwi

da mu bezwładnie poza ring, z szeroko

otwartych ust sączyła się krew. Podświa

domie, Polak usiłował wstać. Jego lewa

ręka chwyciła za dolne sznury. Włoch

tymczasem, mimo nalegań sędziego, nie

chciał odejść do neutralnego rogu, lecz

stał za Polakiem czekają na zadanie

mu ostatecznego ciosu. Wtedy znów za-

brzmiał gong!

Zale, podobnie jak i w pierwszej run-

dzie, wstał powoli z desek i zataczając
się powrócił do swego rogu.

POLAK TRACI SIŁY

Kiedy rozpoczęła się

ziano znów rozbił mu nos, Folak po

szedł do przodu jak lawina i pokozał
Włochowi, że ma tak samo potężne cio-

sy' i taki sam zapas sił. Przyparł go do

lin i zasypał gradem ciosów w korpus,
Graziano bronił się odważnie, walka

znów przybrała charakter piekielnej wy

miony ciosów. Ale teraz ostatnie słowo

należało zawsze do Polaka. Kiedy gong

zakończył rundę, Zole po raz pierwszy
wrócił do swego rogu z podniesioną gło

wą, ale tym razem Gra ja ano zataczał się,
idę? w kierunku sekundantów..

pra:iano daremnie usiłuje powstać. Ostatni cios Załęskiego powalił Włocha

aa deski bezapelacyjnie. Sędzia ringotcy tuymaiuia tdaśnie sakramentalne
• slotco „out",-

trzecia runda,
wytrzymałego boksera. Mimo nawałni-' Włoch rzucił się do ataku jak rozszala-

cy ciosów Graziano nie poszedł już wię-
cej. w tej randzie na deski. Cofał się,
inkasował wiele, ale nic padał. Nagle
rzucił się do przeciwnatarcia. Szybka jak
błyskawica prawa wylądowała z całą si-

lą na szczęce Zale. Pod Polakiem ugię-
ły się nogi. Graziano wyczuł moment.

Teraz on szedł do przodu, zasypując mi

strza ciosami. Zale bronił się anemicz-

nie — był groggy. Wreezcie jesseae jed»

ły tygrys. Zale bronił się kontrami, ale

widać było, że siły opuszczają go co raz

bardziej. Jeszcze jeden prawy sierp Wło

cha i Polak zatoczył się na liny. Wtedy
Graziano, zupełnie odkryty, rzucił się
na Zale, aby wykończyć go jednym cio-

sem. Tymczasem Polak odbił się despe-
racko od lin i resztką sił zaatakował

Włocha. Dwa cepy z lewej i prawej tra-

fiły w punkt i teras Graziano z kolei

POTĘŻNY SIERP

Do piątej rundy przystąpili obaj bok

serzy z nowym zapasem energii. Polak

znów przeszedł do.sataku, ale tym razem

Graziano przyjął "taktykę walki na dy-
stans i obaj trafiali się często prostymi.
Raptem Zale puścił na głowę Włocha.po
tężny sierp. Cios był jak uderzenie mło-

ta, ale czaszka Graziano była twarda.

Zale skrzywił się i od tej chwili nie

atakował już swym prawym. Wydawało
się, że po ciosie odniósł kontuzję. Włoch

jakby wyczuł kłopoty przeciwnika. Znów

poszedł do przodu jak burza. Nos Zale

zaczął znów krwawić, nad łukami brwio

wymi ukazały się szkarłatne pręgi. Włoch

przyparł Polaka do lin. Wydawało się,
że to już koniec. Takiego bombardowa-

nia, takich ciosów nie wytrzymałby chy.

ba żaden bokser na świecie. Żaden

z wyjątkiem Zale. Trzymał®się na no-

gach, był jednak zupełnie bezsilny. Na

szczęście jednak gong uratował go po

raz trzeci z opresji.

W przerwie sekundanci Polaka praco-

wali jak szatani. Zlewali gó zimną wo-

dą. połdżyli mu na kark lód owinięty
w ręcznik, pod nos pódtykali mu butę-
Icczkę » trzeźwiącą solą. Masowali de-

likatnie zmęczone ramiona i nogi mi-

strza i szeptali mu w ucho ostatnie in-

8t? ukc je. |

Kiedy zabrzmij, gong Graziano zer-

wał się ze swego krzesła tak świeży,, jak
by zaczynał walkę, ale Zale wstał cięż.
ko, z trudem. W Polaku nie było już
ani krzty sił. Pozostała mu tylko odwa-

ga i instynkt walki.

NARESZCIE NOKAUT

Wioch sądził, ie ma przeciwnika „na

widelcu". Poszedł fraiało de przodu, eio

lił lewym sierpem wprost -na
' szczękę

Włocha. Efekt był piorunujący. Grazia-

no siadł na deskach. Był zamroczony i

bezsilny. Próbował wstać, nogi jednak
odmówiły mu posłuszeństwa. Prawą rę-

ką schwycił linę, lecz opadła, ona w dam

ku sekundy. Spróbował lewą. Tym ra-

zem trzymał - linę - mocniej. Usiłował

wstać, a sędzia . tymczasem wyliczał , mu

do ucha fatalne sekundy. Graziano pod-
niósł się wreszcie, było już jednak za-

późno. Sędzia wymówił już słowo „out".
Walka była skończona. Ale Włoch ..nie

wiedział o tym. Był półprzytomny .i-nie

pamiętał wcale, że sędzia wyliczył • go.

Instynkt walki nakazywał mu dalszy w$
siłek. Musiał przecież zrewanżować "się
przeciwnikowi. Wstał i rzucił się na Za-

le. Sędzia i właśni sekundanci musieli

siłą odciągnąć Włocha' od mistrzaj który
obronił tytuł • w" walce, nazwanej potem

walką stulecia.

Nie było to ostatnie spotkanie obu

tych bokserów. Następny mecz zakoń-

czył się zwycięstwem Graziano przez k.

a trzeci rozegrany w tym roku,' dał

Polakowi zwycięstwo przez nokaut i

przywrócił mu tytuł mistrza-świata wa-

gi średniej. (gw}

GORDIEN RZUCIŁ DYSKIEM 54,95,

ALE PRZEKROCZYŁ KOŁO

Doskonały miotacz amerykański
3ordien rzucił ostatńio w Szwecji dy-
skiem 53,31, Jeden z rzutów i wynosił
nawet 54,95 m, a więc 2 cm lepiej ód

rekordu światowego. Rzut ten jed-
nak był nieznacznie przekroczony.

WARUNKI PRENUMERATY

miesięcznie . al W.—

Wpłacać wyłącznie na adres Administra-

cji — Warszawa, ul. Mokotowska J

„Przegląd Sportowy", konto P. K . O . MMI
' CENY OOtOSZEft

za ,1 mm w tekiełe sierokeid jedne|
szpalty — W zł.
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