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W DRODZE DO STOLICY
już z czterech krańców

I UŻ tylko lalka dni dzieli nas od historycznego wydarzenia.
W przyszłą środę, 15 bm. w sercu Polski, w Warszawie

odbędzie się Kongres Zjednocz., który otwiera nowy etap wal-
ki mas pracujących o lepsze jutro, o sprawiedliwość i lad spo-
łeczny.

— Jednocząc szeregi polskiego ruchu robotniczego, realizu-
jąc doniosłe zadania nowego etapu rozwojowego, pogłębiając
w szerokich masach pracujących świadomość wielkich celów
historycznych, które lud polski wciela w życie swą ofiarną p-i-
cą i poświęceniem, wzmacniając poczucie więzi międzynarodo-
wej i braterskiego sojuszu z ZSRR i krajami demokracji ludo-
wej oraz z walczącą klasą robotniczą świata — Zjednoczona
Partia zajmie zaszczytne miejsce wśród krajów walczących
o socjalizm — pisze sekretarz generalny PPR, ob. Bolesław
Bierut.

Słowa to jasno f dobitnie wsk*zi?)>

sję wśród narodów miłujących wol-

ność. Zjednoczenie Partii — to so-

wy etap w walce o lepszą przy-

szłość.

Młodzież polska nie pozostała obo

jętna na to historyczne wydarzenie.
Rozumie ona znaczenie Zjednocze-
nia i wie jednocześnie, jaka przypad-
nie jej rola w budowie nowego łada

i porządku społecznego. Młode poko- :

lenie zdaje sobie sprawą, że pod opie
ką Zjednoczonej Partii może spokoj-1

Stec, młody bokser wagi ciężkiej
0 którego toceą spory Radomiak

1 Concordia, wystąpi 16 grudnia na

ringu iv Pradze w meczu juniorów
Polska — CSR.

Częstochowo
m ma sali bokserskiej

Częstochowski OZB nadesłał do

PZB wyjaśnienie, ii drużyna „Domu
Kultury" nie została zgłoszona do roz

gry wek o wejście do Ligi bokser-

skiej, ponieważ Częstochowa obec-

nie nie posiada odpowiedniej sali, w

której mogłyby się, rozgrywać mecze

pięściarskie... Komentarze zbyteczne.

aSowcf z Górnego Śląska
bijq kolegów z Wrocław <z

WROCŁAW, 8.12 (Tel. wl.) . W hall po-

dstawowej odlaylo się spotkanie pię-
Iciarskie reprezentacji Zw. Zaw. Meta-

lowców Górnego śląska i Wrocławia.

Zwyciężył zespól górnośląski 11:5.

Zawodom, z których dochód przezna-

czono na budowę Wspólnego Domu, przy-

glądało się ponad 15 tysięcy widzów.

Goście nie przyjechali w zapowiedzianym
«kładzie. Zabrakło Rodaka, Bazaraika I

Nowary. Brak ich nie odbił się jednak na

całokształcie zawodów, gdyż I Wrocław

wyszedł między liny bez swych czoło-

wych zawodników, przygotowujących się
do bojów o wejście do Ligi. Zespół miej-
«cowych składał się z pięściarzy B kla-

lowych Gwardii i Podchorążaka, okraszó-
nY Sobką (Burza) i Lepczyńskim z Odry.
Po 'iom walk był niezły.

Wyniki techniczne (na pierwszym miej-
,cu zawodnicy G. SI .): w muszej goście
oddali w. o . Spotkanie towarzyskie dwu
wrocławian Przybyłowicza i Sroczyńskiego
Przyniosło remis.

ZAPACH MIMOZY

NĘCI KOSZYKARZY ZZK

Czołowy zespół w koszykówce, po-

znański ZZK otrzymał zaproszenie
do Nicei na międzynarodowy turniej
w dn. 5—9 Stycznia. O ile ZZK otrzy

ma zezwolenie na wyjazd, drużyna

będzie wzmocniona kilkoma gracza-;

łódzkiej YMCA lub zawodnikami

lanego klubu ligowego. «•

W koguciej Matloch wygrał przez pod-
danie się Dwernickiego w II starciu.
Pierwsza runda należała do Dwernickiego,
który z miejsca zaatakował Matłocha,
obsypał grsdem celnych ciosów, które

zrobiły na ślązaku silne wrażenie. Wyglą-
dało, jakgdyby Matloch byl w słabej
kondycji fizycznej. W II rundzie sytuacja
uległa radykalnej zmianie. Matloch prze-

szedł do błyskawicznego ataku, a sam

umiejętnie si^ blokował. W polowie dru-

oiego starcia Dwernicki ma dość walki
i poddaje się.

W piórkowej Ponanta nie rozstrzygnął
walki z Ifaflowskim. Optycznie miale. »1*

wrażenie, że wygrał wrocławianin, który
rr.ial przewagę w I » dwie następne

wyrównane.

W lekkiej Piegza uległ Sobce. Była to

ładna walka. Sobko atakowa nieprzerwa-
nie przez wszystkie trzy starcia, ciągle
zmieniając dystans, czym zaskoczy prze-

ciwnika. W trzeciej rundzie zapędził ślą-
zaka do rogu I przez ostatnie 20 sekund

niemiłosiernie go okładał.

W półśredniej Kusz pokonał Kotasie.

Pierwsze dwie rundy nie wróżyły zwy-

cięstwa gościa. W trzeciej Kota* pozwolił
się liczyć w pozycji stojącej do „8".

W średniej Samułickl pokonał wysoko
Litwina, który w pierwszej I drugiej run-

dzie znalazł sia po dwa razy na deskach

W półciężkiej Urbaniak wygrał przez
k. o . w II starciu z lepczyńskim Pierw-
sza runda wyrównana, ale na poczętkJ
drugiej Urbaniakowi wyszedł silny cios,
DO którym wrocławianin pozwolił «1* 'wy-
liczyć.

W ciężkiej Drapała wygrał przez pod-
danie się w I starciu Branleeklego (D.) .

ni* przygotowywać się do zadań, ja-
kie czekają ją w przyszłości.

Okoliczność, w jaki sposób mło-

dzież polska manifestuje łączność ze

Zjednoczoną Partią ma dostateczną
wymową. Dlaczego młode pokolenie
Wybrąło właśnie drogą sportu? Dla-

czego 'w ciągu kilkunastu dni tysiące
młodzieży przebiegać bądzie poprzez

miasta, miasteczka i wsie, przekazu-
jąc sztafetą pergaminy, które z naj-
dalszych zakątków Polski dotrą w

dniu Zjednoczenia do Warszawy?

Młodzież polska wie, jaką rolę prze-

znaczono kulturze fizycznej i sportowi
•owej Polsce. Po spustoszeniach wo-

jennych i osłabieniu wartości, biologicz-
nej nirodUj^kulturi '"fizyczna -«ieysknjei
jeszcze większe znaczenia. Polska ' de-

mokratyczna świadom* jest. wartości

sportu dla wychowania nowego człowie-

ka. Racjonalnie uprawiany sport zapra-

wia de nieustępliwej, twardej wałki o

byt. W nowej Polsce nie ma miejsca
dla zgnuśniałych i leniwych, a właśnie

sport i kultura fizyczna wychowują
człowieka zdrowego fizycznie i morał-

nie, dają mu siły i bodźca do zwalcza-

nia przeciwności życiowych.

Aby młod::icż mc-la całkowicie speł-!^ czył sklad druż yny juniorów na We Wrocławiu pp.:Der.da, Sztam i

nić zadania, jakie ją oczekują, kultura mecz 2 ^^

w dniu 16 grudnia w Mizerski zaprezentowali nam drużynę

„eSS-itrliasSlde"- rnuńiją bramkę: Srodkaun-gnpa na'zdjęciu torsami'pc&asi ki -lewej): ^Szczawiński,^Łabędm,
Borucz, Brzozowski i Pruski. Napastnicy Legii czaję się g-.obu stron bramki. Fote, Franckowiak -^AFI'
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powinna zawieść w 9

J^ APITAN PZB —

p . Derda wyzna- | ców dzięki lepszej kondycji fizycznej.

fizyczna Pradze.sport muszą objąć masy.

W Polsce dzisiejszej sport dostępny j za ' dą komPliJcac'c ~ skład będzie ta- monstrowali

jest dla wszystkich. Z ciasnych kręgów
przedwojennych, kultnra 'fizyczna i

sport objęły swym zasięgiem wszystkie
masy pracujące. W gwnrnyeh miastadi,

(dalszy ciąg na str. S-ej)

Piękny cel
sportowców

O ile w ostatniej chwili nie naprawdę dobrą. Nasi juniorzy źade-

nam nowoczesny boks.

półdystansowy, ale istotnie w-do-

brym wydaniu. Ciosy młodych bokse-

rów polskich były wynikiem przygo-

towanej z góry akcji, a
- uderzenia

przypadkowe były wyeliminowane z

walki.

ki.' Liedtke, Brzózka, Kruźa, Ralaj-
czak)iaKazim

:

erczak, Smyk lub Sty-
siał, Gnat 'albo Franek, Stec.

Jako rezerwowy ma. pojechać Mat-

loch. Sekundantem drużyny ma być
Mizerski.

Waga półciężka" była -

naszym : najsłab
szym< punktem we-Wrocławiu.; Smyk
ustępował o kilka długości swym ko-

legom. w niższych wagach. Gnat lub

Franek będą od niego bezsprzecznie
silniejsi.

j
Sportowcy Republiki Rosyjskiej postawili

sobie 2 miesiące tomu za cel podwyższe-
nie pozlpmu kultury fizycznej wśród lud-
ności. Zadania te obejmowały między In-

nymi podwojenie liczby zawodników w

Republice do końca przyszłego roku oraz

3-krotnę zwiększenie ilości urządzeń spor-

towych, ażeby poszczególne sekcje mogły
pracować przez cały rok bez przerwy.

Akcja sportowców rosyjskich znalazła

pełne poparcie' u władz państwowych,
które udzielają Jej daleko idącej pomo-

cy. Akcja ta ma charakter współzawod-
nictwa. Dla zwycięzców ustanowiono na-

grodę przechodnią 'w postaci „Czerwo-
nego Sztandaru".

W ramach tej akcji np. R*da Ministrów

autenómicznej Republiki MerrijskieJ po-

stanowiła udzielić pomoc/ stowarzysze-
niom sportowym w przygotowaniu w cią-
gu tej zimy 14 tys. narciarzy, wybudować
nowe skocznia oraz udzielić pomocy w

zorganizowaniu wielu masowych Imprez.
Podobnea postanowienia zapadły również
w szeregu Innych republik, wchodzących
w skład Federacyjnej Republiki Rosyj-
skiej.

ł I. O. W KIELCACH

Ubiegłej niedzieli ósemka warszawskiej
Gwardii walczyła z Gwardią (Kielce) w

Kielcach, wygrywając 1S:5. Czterej warsza-

wiacy odnieśli zwycięstwa przez k. e .

—

a więc: Komuda, Tomczyńskl, Kolczyński
i Weżnlak.

DIMOACI KI

Delegatami PZB na najbliższe mecze bok-
serskie o wejście do Ligi będą: Warta —

Gedania w Poznaniu—Krasuski, PaFaWag—
Zryw we Wrocławiu — Łukomskl. Batory —

Radomiak w Katowicach — Galaj, Przed-
ttawlclel Rzeszowa w Łodil — Kirzynkow-
•kl. Zjednoczeni — Lubllnlanka w Bydgo-
szczy — Karski.

HUTA ZAłRZI - WICIMIITRZCM HĄtRA
Wicemistrzem śląska została ósemka Huta

Zabrze I eni będzie wałczyła e wejście de

Ligi.

ROZBIEŻNOŚĆ W INTERPRETACJI

Trzeba wziąć pod uwagę, że w

Polsce i CSR istpieje rozbież-

ność odnośnie interpretacji „junio-
rów". W Polsce uważa się za juniora
— boksera, który nie ma jeszcze u-

kończonych 19 lat, a tymczasem w

Czechosłowacji junior może przekra-
czać ten wiek. Tam bowiem uważa

się za młodzika zawodnika, który nie

stoczył 50 walk i nie zdobył żadnego
tytułu —

np. mistrzostwa okręgu.

Być może, że nasze władze bokser

skie, pamiętając o tym — uważają, że

nasza drużyna juniorów musi wypaść
jak najsilniej i okazalej. Zresztą jest
ona złożona istotnie z juniorów i tyl
ko Kruża nieznacznie przekroczył
wiek dozwolony.

Mecz w Pradze będzie rewanżo-

wym. 29 sierpnia pokonaliśmy junio-
rów CSR we Wrocławiu 13:3. Zwycię
żyliśmy wówczas naszych pobratym-

BIEDA ZE STECEM

W ciężkiej - reprezentować -nas ma

tak jaik dawniej Stec.' Stec ibył słaby
we Wrocławiu. Obawiamy siąj że bą

Wówczas to na ringu wrocławskim ' również słaby , w Pradz.e, Ale u •

będzie to; tym razem wina- .

;
tego bok-

sera. Stee jest w tej chwili przedmio-
tem . zatargu pomiędzy Ridomiakiem

i Concordią i nie może walczyć. A

pomiędzy

stanęli: Kargier, Brzózka, Kudłacik(
Ratajczak, Stysiał, Cebulak;' Smyk,
Stec,

WZMOCNIONA POZYCJE

Mamy wrażenie, że drużyna,- która

ma się udać do Pragi, będzie jeszcze
silniejsza. Liedtke jest dziś z całą
pewnością lepszy od Kargieraj który
we Wrocławiu nie zachwycił. W. ko-

guciej pozostaje Brzózka. W piórko-
wej Kruża ma więcej doświadczenia

niż Kudłacik i boks pomorzanina' jest
bezsprzecznie skuteczniejszy. W 'lek-

kiej obsada pozostaje ta sama. W pół
średniej Kazimierczak jest niebez-

pieczniejszy od Stysiała i jest od ;nie-

go dużo lepiej zaawansowany w sztu-

ce pięściarskiej. Natomiast w średniej
będziemy ref rezentowani przez iłąb- (

szego boksera. Nie ulega żadnej wąt-

pliwości, że Cebulak przewyższa, jkla-
są zarówno Smyka, jak i Stysiała.

W Pradze odbył się pierwszy w roku bia

żćjcym mecz międzypaństwowy w hokeju
na lodzie. Było to spotkanie rewanżowe

pomiędzy Czechosłowacją I Szwajcarią,
które rozegrały jut dwa pierwsze spotka-
nia w Zurychu I Bazylei. W pierwszym —

Jak wiadomo — wygrali Czechoułowacy 6:4,
natomiast w Bazylei udało się Szwajcarom
zwyciężyć w stosunku 3:2.

Trzecie i kAel spotkanlo tym razem na

terenie CS* przyrfloiło znów zwycięstwo
drużynie czechosłowackiej w stosunku 4:2

(2:2, 8:0, 2:0).
Walka była bardzo wyrównana i dopie-

ro w trzeciej tercji udało się hokeistom
CSR zadać przeciwnikowi decydujący cios.
Bramki dla Szwajcarów zdobyli Uli I Gabl

szkoda! • Nieporozumienie,
dwoma klubaini odbije się niewątpli-
wie niebezpiecznym rikośzetem pa

pięściarstwie i polskim.
Drużyna, jadąca do Pragi jest silna

i mamy nadzieję, że w meczu rewan-

żowym jeszcze raz zadokumentuje
swą wyższość nad juniorami CSR,

CO MÓWI P. DERDA?

Mieliśmy możność • zamienić kilka

UWag na temat -składu z jego projek-
todawcą, p. Derdą, który tak nam po-

wiedział; '

Liedi&e jest w doskonałej for-

mie i nie mam'' co do tego boksera

żadnych zastrzeżeń. Natomiast W ko-

guciej wolał bym widzieć Czajkow-
skiego z Wrocławia niż Brzózkę. . Nie

było jednak' już czasu, aby starać się
o nowy. paszpotrt. Jeśli chodzi o. Ka-<

, zimierczaka. —• to muszę rozchwiać

. wątpliwości, jakoby' nie był
'

on ju-
niorem. Kazimierczak ma .19, lat i ma

pełne" prawo . startu*w- Pradze.-

W półśredniej nosiłem, się1 z- zamia

rem postawienia Sznafdra, gdy jednak
Połterer,' dla CSR Bubriik, Zabrodsky T Ml- ?obapzyłemc je^o walkę z Martonem,

Zawody prowadził sędzia czechosłowacki zrozumiałem, ,że ślązak jest. w bez-

Herman wobec niestawienia się Szvjreda nadziejnej formie. Mttsiąłeitt wyzna-

Ahllna. W hokeju na łodzie przyjął się b° czyć Smyka z Wrocławia, k jęśHby
wiem obecnie zwyczaj, by-mecze' między

^

dla „ieg0. wyrobić'odno-
państwowe, jak to dzieje się w innych . . , ,,

' "
.. ,,

sportach, prowadził! sędziowie . neutralni. , wiedntćh = dokumentów; '
—•

. pojedzie
Czwarty mecz z cyklu . stałych podwój-, Stysiał. W półciężkiej miał walczyć

nych rozgrywek pomiędzy Szwajcarią t;Cze; Kołeczko, ale nie dostarczył on dóku-

się w czware ment6w
— trzeba było z niego zre-

-,„ żygtio'wać.| Do Pragi weźmiemy Giia-
ODWOŁANA WYPRAWA ; | ta albo Franka, w zależności od tego,

Wyprawa bokserów czechosłowackich dla którego z tych bokserów będzi*
do Finlandii ostatecznie została odwo-1 paszport
łana. K, Gryżewski

Hokeiści CSR zwyciężają
w 3-cim meczu ze Szwajcarią 4:2

choslowacią odbędzie
9, b^. w Pradze.



fttr. 2 PRZEGLĄD VOKTOWY XriH

biegną ku stolicy sztafety młodzieżowe
(dokończeni* sre str. 1 -ej)

mniej ruchliwych miasteczkach i ci-

chych wioskach buduje się coraz to no-

we boiska i obiekty sportowe, gdzie
młodzież robotnicza i wiejska oprawia
sport, który daje Jej po pracy wytchnie-
nie i radość.

Wiadomym znakiem, że kultura fizy-
czna obejmuje swym zasięgiem masy,

były zainicjowane pieez GUKF biegi
narodowe, masowa nauka pływania e*f

marsze jesienne Szlakiem Zwycięstw.
Od poniedziałku bieg sztafetowy na

trasie ze Szczecina zapoczątkował nieco-

dzienną manifestację młodeieży pol-
skiej, która ze wszystkich stron kraju
niesie do stolicy symboliczne pergami-
ny pod hasłem i „ZMP wraz z całą Po-

stępową Młodzieżą Polski wita Kongres
Zjednoczenia"?.

W poniedziałek ruszyła sztafeta se

Szczecina, we wtorek « Rzeszowa, w

Irodę z Gdańska i Wrocławia. Niewiel-

kie odoinki dla poszczególnych biega-
czy nmożliwi<ają jak najszerszym rzen

szom młodzieży zamanifestowanie swej
więai z Kongresem Zjednoczenia. Szła-

fety mają znaczenie symboliczne. We-

dlu» meldunków x poszczególnych tras

biegaczom niosącym pergaminy tows-

ffzyszy poprzez miasta asysta cłożona
« 5, 6 I więcej biegaczy, bo zgłoszeń do

ttdziałn w sztafetach Jest tak wiełe, że

nie dla wszystkich starczyło miejsca.
• drodze do stolicy niesie pergami-

ny młodzie* ebojga płci. Srtafety pre».

MegaJi popraea udekorowane miasta,
adasteexhi I wsie. Ci , <tłn których nie

M» mMsea w asfiafetodt, żegnaft bie-

gaczy dumnie na starcie etapów, witają
na trasie i oklaskują na mecie. W drob-

nych rączkach dziatwy powiewają rado-

śnie chorągiewki o barwach narodo-

wych. W miejscowościach, gdzie skła-

dane sę podpisy na pergaminach, bie-

gacze mijają bramy triumfalne udeko-

rowane kwieciem i transparentami •

okazji Zjednoczenia.
Ze wszystkich stron Polski ciągną ka

stolicy sztafety, a po drodze witają Je

po wsiach orkiestry ludowe.

Młodzież polska manifestuje swą łęcs-
ność ie Zjednoczoną Partią I wyraża

gotowość do spełnienia zadań, jakie
czekają Ję w nowej Polsce, Polsce de-

mokratycznej i ludowej, Polsce socjali-
stycznej, która walny • nowy ład, gpn

wdedliwość i lepsze Jntro.

NA SZLAKU ZE SZCZECINA

I etap obejmował trasę Szczecin —

Stargard, długości ok. 40 km. Starto

wało 197, w czym 27 kobiet Najwięcej,
bo 122 uczestników wystawiła młodzież

szkolna ZMP. ZMP Wojsko zgłosiło 40,
KBW ZMP — 20, Gwardia — 10, SOK
— 5. Na starcie przemawiali w imieniu

miejscowych komitetów PPR tow. Kio-

skiewici i PPS tow. Lech. Z ramienia

ZMP przemawiał Iow. Szydlak. Stargard
przygotował 200 obiadów dla uczestni-

ków satafety.
W II etapie do Myfliborze (ok. 36'km)
wiięło udział 214 osób, w csym 31 ko-

biet, hufce szkolne ZMP — 138, ZMP

WejAo—65, Gwardia — 10. Tfa starcie

peeauawiall w fanleahi PPR tow. Staro-

młyński, ZMP — tow. Majcbtaak. Vie<

eszcz nokautów
na mistrzostwach Torunia

W sobotę i zfahMf w Tbrandu

Miejski Komitet WF zorganizował
pny pomocy es Gwardii mistrzo-

stwa w boksie, stanęło M bokserów.

Niespodziewany eakce* odnieśli pię-
ściarze ZZK Pomonsanln, którzy w

ogólnej punktacji uplasowali się na

pierwszym miejscu. Poziom mistrzo-

stw stał na nleoadzwyczajnym po-

ziomie mimo że w ringu poza Ld~

cauem i Zmorzyttskim stanęli naj-
lepsi pięściarze Torunia.

Wyniki walk finałowych od wagi
papierowej do ciężkiej:

W papierowej: Winiarski (Pom.),
wypunktował najmłodszego uczestni-

ka mistrzostw Małachowskiego (G).
W muszej: silniejszy fizycznie Pi-

wońskl (Pom.), Już w pierwszej mi-

nucie znokautował Piórkowskiego
(ZMP). W koguciej • Przybylski
JGw.) nokautował w drugim star-

ca Zielińskiego (Bud.). W piórko-
wej: surowy lecz rozporządzający

silnym ciosem Orczykcrwski (Bud.)
wpakował serię ciosów Wolaki «nu,

który dał się wyliczyć, w lekkiej j
faworyt Karkowski (Gw.), niespo-
dziswanle przegra! z Nltlichem (Po-
morzanin). W półśredniej: stoczono

najsłabszą walkę Styranowskl (OSA)
wygj^i przez t k. o . z Mućką (Pom.),
który przez dwie rundy unikał wal-

ki. W średniej: Zakrzewski (Pom.),
w drugim starciu znokautował chao-

tycznie i nieczysto walczącego He-

klera (Gw.) . W półciężkiej: Stocki

(Gw.) spacerem przeszedł do finału,
by jednym ciosem znokautować Ku-

rykowa (OSA). W ciężkiej dobrze

zapowiadający stę 18-letni Niewczas

(Gw.) wygrał pierwsze starcie z re-

prezentantem Pomorza Bunkowskim

(Pom.), aby ,wd rugim niespodziewa-
nie nadziać się na przypadkowy cios

1 przegrać przez k. o . Mistrzostwa

odbyły się przy wielkim zaintereso-

waniu publiczności. (Ko)

Obryta, 10 km za Stargardem witała

sztafetę kapelą ludową. W Myśliborzu
odbyła się akademia z udziałem arty
stów Liceum Pedagogicznego pod kder.

prof. Bast«ra. Zespół ten tak podobał
się wszystkim, że organizatorzy...
brali go ce sobą na następne akademie

na trasie.

W m etapie do Skwierzyny
(67 km) startowało 215 uczestni-

ków (w tej liczbie 81 dziewcząt) %

hufców szkolnych ZMP 1 SP. Miej-
scowa ludność zorganizowała na tra-

sie kilka' punktów odżywczych. En-

tuzjazm widzów porwał również i

kierownictwo sztafety, które wzięło
udział gremialnie w biegu. Na star-

cie etapu przemawiali: tow. Jało-

szyński, Bilowskl 1 Boguszewski. W

m. Gorzów nastąpiła półgodzinna
praesrwa w sztafecie, w celu spoży-
cia posiłku przez biegaczy. Etap
rozpoczęła najsilniejsza ucznnica Li-

ceum Pedagogicznego, Marla Piąt-
ki ewicz. Na mecie po przemówie-
niach tow. Krygiela, Chodźki i Ołów-

ka odbyła się uroczysta akademia

z udziałem zespołu artystycznego z

Myśliborza.

7. RZESZOWA

W I etfifie do Tarnowa (80 km)
wzięło udział 510 uczestników, w

czym 110 kobiet i 153 członków

ZMP. Na starcie w imieniu zjednoczo
nych partii przemawiali tow. Kruczek

i Cieśliczek, a z ZMP — tow. Nazi-

mek. Etaip rozpoczęła 12-letnia Mary
•ia Wlazło, najlepsza uczennica gim-<
oazjtun krawieckiego. Na mecie prz«-

mawiał tow. Babiarz w imienin ofcu

partii, a x ZMP tow. Kozioł.

U atap obejmował trasę T&mów —

Bochnia (432 km). Startowało 362 za-

wodników (w tym 60 dMewcząt). W

Tarnowie przemawiali tow. Pawiak,
Bielak i Kozioł, a w Bochni tow..'

Wolf, Boryn i Wlelek.

Z GDAŃSKA
I etap na szlaku z Gdańska prowa-

dził do Tczewa (35 km). Startowało

107 osób, w czym 7 dziewcząt. Nai-

więcej uczestników wystawił . ZMP,
mianowicie 89, a w tej liczbie 49 ucz-

Tczewie uczestniczyli przybyli z Gdań

ska: balet ob. Jeżyńskdej, chór stocz-

ni gdańskiej i orkiestra Marynarki
Wojennej, Przemówienia wygłosili
tow.: Barnach (PPR) i Głogacz (ZMP).
W zabawie tanecznej w wielu lokalach

Tczewa wzięło udział ponad 4.000

osób.

Po zakończeniu szrtafety przybyła
do Tczewa zorganizowana samorzut-

nie sztafeta z Kościerzyny. Na trasie

długości 64 km startowały 44 osoby.

Z WROCŁAWIA
I etap prowadził do

(80 km). Startowało 860 osób (w
tym 60 kobiet). Największą liczbę
wystawiła młodzież szkolna — 150

osób, SP — 74, ZMP — 45, Sam.

Chłopska — 40. RTPD — 25, Gwar-

dia—15iKBW—11.Nastarcie

przemawiał przewodniczący ZMP,
Karst, który następnie z całym akty-
wem ZMP wziął udział w biegu szta-

fetowym. Mówcy tow. Cyryngiel,
Sumak i Gajos, którzy przemawiali
na mecie, wezmą udział w czwartek

w sztafecie, rozpoczynając n etap
do Kępna.

Toż przed startem "przybyły do

Wrocławia samorzutnie zorganizo-
wane sztafety z Nisy, Karpacza 1

Kamiennej Góry. Sztafety startowa-

ły pojedyńczo, natomiast ostatni od-

inefc biegło po 10 zawodników.

SICS s

Wnajbliższą niedzielą rozpoczynają się
rozgrywki o wejście do ligi boksem

sklej. Na ringach staną: Warta — Geda-
nia w Poznaniu, Włókniarz .

—

reprezen-

tant Rzeszowa w Łodzi, Zjednoczenie —

Lublinianka w Bydgoszcy, Zryw (Łódź) —

PaFaWag we Wrocławiu, Batory — Rado-
miak w Katowicach. ,

Jak zwykle prognostyki, szczególniej u

progu rozgrywek są trudne. Niewątpliwie
zajdzie szereg przesunięć taktycznych, tak

ulubionych przez kierowników drużyn,
które - przewrócą do góry nogami wszel-
kie teoretyczne przewidywania.

Trudno Jest przewidzieć, kto zwycięży
w Poznaniu — Warta czy Gedania? War-
ta Jest bodaj dziś najmłodszą drużyną
polską, która rozpoczęła prące na nowo

pod kierunkiem Majchrzycklego, po usu-

nięciu z zespołu weteranów. Pełna zapa-

łu młodzież może być zawsze groźną dla

każdej ósemki. W ramach meczu pewnie
dojdzie do ciekawych spotkań, które za-

Oleśnicy decydują na ogólnym wyniku. A więc: w

koguciej Klein — Dominiak, w lekkiej
Kudłaclk — Ratajczak. Silny punkt druży-
ny Warty — Szymański — znajduje się w

tej chwili poniżej swe] formy. Teoretycz-
nym faworytem jest Gedania — niespo-
dzianka jest jodnak zupełnie możliwa.

_

Łódzki Włókniarz u siebie w domu spot-
ka się z reprezentantem Rzeszowa, to

Jest Gwardią względnie PZL. Niezależnie
od tego kto będzie reprezentował Rze-
szów — łodzianie na własnym ringu —

staną się przeszkodą do nie pokonania
dla rzeszowianów.

W meczu bydgoskim, gdzie na ringu
znajdą się Zjednoczeni i Lublinianka, go-

spodarze są oczywiście faworytami.' Mo-

cnymi punktami Lublina są: w muszej
Kołodyńskl I w le^klaj Marciniak.

Łódzki Zryw Jedzie do Wrocławia, gdzie
natknie się na zupałnte dobrą drużynę
PaFaWag. W ramach tego meczu, odbę-
dzie się pewnie ciekawa walka Czarne-
cki — Czajkowski. Czajkowski Jest teraz

w formie ł może zdobyć punkty. Teore-

tycznym faworytem Jest Zryw, który w

swój drużynie ma takich bokssrów Jak

Stasiak, Taborek itp. „Wagoniarze" Jad^ ,

nak nie myślą o przegranej — Jak się
zdajs mecz będzie niezwykle zażarty.

Wreszcie Radomiak popróbuje szczęścia
na śląsku I spotyka się dziś z b. silną
drużyną Batorego. Radomiak Jest osłabi»

ny brakiem Wasiaka i przystępuje do me-

czu z nikłymi szansami. Ńa tym meczą

pewnie dojdzie do ciekawych walk: Ba-
zarnik — Sieradzan i Czortek — Ribrzyckl.

Rzeszów zdobędzie
twlę bokserską

Trenerem PZL w Rzeszowie Jest Witczak
z Poznania, były bokser HCP, natomiast
trenerem Gwardii rzeszowskiej — Wrób-

lewski, który niegdyś był mistrzem Lwo-
wa.

Inż. Łazarek został dyrektorem PZL w

Rzeszowie i Jest on zarazem prezesem.- fa-

brycznego klubu. Dyr. Łazarek był Wica-

prezesem Związku Hokeja na Lodzie 1 Jest

znanym protektorem wychowania fizyczne-
go wśród klas pracujących.

Gwardia (Rzeszów) remontuje ujeżdżal-
nię w Rzeszowie, która bądzią mogła słu-

żyć jako hala bokserska, w której pomie-
ści się 3.000 widzów. Hala ma być gotowa
na wiosnę. Dotychczas w Rzeszowie mogły
się odbywać mecze pięściarskie w ciasnej
salce kinowej, która nie mieściła więcej,
niż <00 widzów.

Kwiatkowski—bokser PZL, waży 108 kg—
a więc jest najcięższym wśród pięściarzy
polskich.

UKARANIE SĘDZI5CO ZWIĄZKOWEGO

O. W. S . S . Wrocław ukarał 6-mlesięczną
dyskwalifikację sędziego związkowego
Młodzianowskiego Tadeusza za publiczne
wystąpienie z krytyką orzeczeń sędziow-
skich zarówno ustną Jak i w piśmie. Dy-
skwalifikacja liczy się od 18 listopada bt.
do 18 maja 1949 r.

Sześć godzin
LODŹ, 8.12. teL wl.) . Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Ł. O. Z. L . A .

zwołane na polecenie władz central-

nych, wskutek sytuacji, jaka zapano-

wała we władzach łódzikdch, odbyło
się w sali YMCA. Zebraniu, na któ

re przybyli: delegat G. U. K. F, —

mjr. Gedgowd, przedstawiciele P. Z .

L.A — wiceprezes dyr. Askanas i

sekretarz —

p. Matzke — przewodni-
czył dyr. W. U.' K. F. — Nonas.

W obradach uczestniczyli zawodai.-

., p.f . , , . cy z olimpijczykaani Wajsówną, No-
mów. Sztafeta przebyła trasę w re- \ '

,., , „
•

, j ,„ , w, wakowa i Kuźmickim na czele. 6-ció
kordowym czasie 1 godz. 12 min. w, ,. , , ,..,

godzinna krytyka działalność: zarzą-Gdańsku żegnało biegaczy 15.000 o-

sób. Przed startem sztafety grupa

przodowników pracy złożyła na ręce

kierownictwa meldunek o wbiciu o-

stataiego nita do rudowęglowca „Zje
dnoczenie Robotnicze".

Bieg rozpoczął mistrz Polski K'elas,
członek ZMP. Przemówienia na star

cle wygłosili przedstawiciela partii
tow. Grudziński j Krasucki. a następ-
nie por. Golewski z ZMP Wo ; skoiw

imieniu zarządu wojewódr.ltk-go ZMP

tow. Pawlikowski. W akademii

K prow
Szczęśliwa passa gości

Rozegrany w Warszawie mecz ko- | równanej grze zwycięstwem lepszych' nowanemu Skrodzkiemu, który zdo-

•zyikófwkii w ramach mistrzostw Ligi strzalowo łodzian 38:3^3⁄4(22:19).
między łódzkim TUR-em a warszaw,

sikim AZS-em zakończy} się po wy-

TUR zawdzięcza zwycięstwo przede
wszystkim świetnie w tym dniu dyspo

Zapaśnicy przepali w Prariz
z reprezentację CSR 2:6
PRAGA (Obeł. wŁ). Zapaśnicy pol-1 Bezpośrednio przed spotkaniem

•oy rozegrali w Pradze w Pałacu | wręczono kierownikowi drużyny pol-
Radlo mię dzypaistwowe spotkanie
• reprezentacją CSR, «legająo 2:6.

Na meczu obecni byli przedstawicie-
li władz państwowych CSR oraz

Ambasady RP.

NA BOISKACH WARSZAWY
W środę I bm. odbyły się dwa czwór-

mecz* piłkarskie na stadionach: Wojska
Polskiego I wolskim. Imprezę zorganizo-
wały kluby związkowe, celem uczczenia

Kongresu Zjednoczeniowego.

Marymon! — DRUKARZ 1:1 Zespół Dra-
karza odniósł zasłużone zwycięstwo nad
A klasowym przeciwnikiem. Gra wyrów-
nana x lakką przewagą zwycięzców. W

normalnym czasie osiągnięto wynik nie-

rozstrzygnięty 1:1. Dogrywka 2><1S min.
również upłynęła bez rezultatu. Po 2 go-

dzinach I 15 min. gry. Drukarz uzyskał
decydującą bramkę i będzie bral udział
w spotkaniu finałowym z Polopią w naj-
bliższą niedzielę o godz. 12 ńa Stadionie
W. P . Bramki zdobyli: Nadwodny I Palu-
t»k dla prukana, oraz Cybulski II dla

Marymontu. Sędziował Marciniak.

Drugi mecz zakończył się zwycięstwem
Polonii nad Okęciem, 9:2 (4:1).

Na Stadionie Wolskim C klasowy Lole-
wlec pokonał 2:1 (2:0) lidera pierwszej
grupy kl. B — Rywala.

W drugim meczu Warszawianka pokona-
ła Orkan 5:1 (1:0). Biamfcl: Musiał (J) I
Borowski (I) dla Warszawianki oraz Zna-

|*w*N {9 «la Orkami. Sędziował Gandys.

skiej piękny kryształowy pchar —

dar ministra informacji Zapotockye-

«o.

Wyniki: w muszej Zeeman (CSR)
wygrał na pkt. z Rokitą, w kogu-
ciej Tisa (CSR) przegrał z Tobołą.
na pkt, w piórkowej Stehlik (CSR)
zwyciężył na pkt. Kaucha, w lekkiej
Odennal (CSR) wygrał niezbyt za-

służenie ze Swiętosławskim, w pół-
średniej Janiuk (CSR) przegrał w 9

min. z Gołasiem, w średniej Oured-

nik (CSR) pokonał po wyrównanej
walce na pkt. Radonia, w półcięż-
kiej Hampl (CSR) w 9 min. rzucił

na łopatld Bajorka i w ciężkiej Ru-

żicka (CSR) już w 1-ej minucie wy

gTał z Szajewsk
:

m.

Zapaśnicy polscy rozegrają je
szcze w CSR spotkania w czterech

miejscowościach: Plzno, Tabor,
Brno 1 Prostejow.

K

CHYCHŁA WYLECZYŁ JUŻ UCHO

GDAŃSK, 8.12 (tel. wl.) . Chyclila już
wyleczył ucho i w niedzielnym mcczu

s Wartą w Poznaniu ma stanąć do wal-

ki. Antkiewics ma jeszcze dąsie rękę
w gipsie-

I był 23 pkt. Pozostali zawodnicy sta-

nowili wyrównany zespół.
AZS nie byl drużyną gorszą, miał

jednak wybitnego pecha przy strza-

łach. Młodzi, ambiitn! zawodnicy mie-

li swe oparcie w dwóch „repach",
Bartosiewiczu i Popiołku.

Pierwsza polowa koiczy się, po

wyrównanej grze, przewagę S pkt.
dla TUR-u. Tuż po przerwie zryw

akademików przynopi im wyrówna-
nie, a nawet prowadzenie, po czym

do głosu dochodzi TUR, uzyskuje
przewagę i zdobywając kolejno 8 p.

w tym czasie piątka AZS całkowi-

cie zawodzi strzałowo, bawiąc alę
pod koszem w zawiłe kombinacje.
Pod koniec padają po 2 kosze z obu

stron, ale mający poprzednio prze-

wagę TUR wygrywa spotkanie.

Punkty dla zwycięzców zdobyli:
Skrodzlti 23, Pawlak, Szor i Kulczy-
cki po 4 oraz Michalak 3; dla AZS:

Popławski M. 10, Nicińsld 9, Po-

pławski 7, Bartoszewicz i Popiołek
po 3, Christiana 2 oraz OlesieWicz 1.

Sędziowali Czmoch z Warszawy 1

Rusiecki z Olsztyna.

ZZK — ZGODA 54;46 (22:29)
W Świętochłowicach miejscowa Zgoda

gościła poznańską ZZK. Mecz zapowia-
da! się . sensacyjnie, gdyi do przerwy

gospodarze prowadzili przewago 7 pkt.
Po zmianie stron poznaniacy nic tylko

du przez zawodników była druzgocą-
ca. Zawodnicy wskazali na wszystkie
błędy i niedomagania łódzkiej lekko-

atletyki
Z drugiej strony wystąpił prezes

ŁOZLA red. Szutnlewski. Przyznał on,

ie zarząd nic stanął na wysokości zada-

nia, gdyż miał zbyt wiele trudności

technicznych i personalnych.
W dyskusji nad listem otwartym Pa-

włowskiego , dyskwalifikacją i wystoso-
waniem pisma podpisanego przez czoło-

wych sawodpików przyznano, że wystą-

pienie to s punktu formalnego nie by-
łe głusźhe. Jednakże usprawiedliwiono
zawodników, te działali dla dobra łóda-

kiej lekkoatletyki, sądząc, że tylko w

ten sposób mogą mieć nadzieję na po-

prawę sytuacji.
Dwukrotnie przemawiał dyr. Aska-

nas, wskazując na nie mający pre-

cedensu fakt dopuszczenia zawod-

ników do dyskusji. Miało to wiellrie

znaczenie dydaktyczne. Dyr. Aska-

nas wskazał też na nowe drogi lek-

koatletyki, nowe formy 1 podstawy
Ideologiczne 1 społeczne.

Zebranie wywołało w Łodzi olbrzy-

mie zainteresowanie. Sala obrad wy-

pełniona była tak szczelnie, że na-

wet na korytarzu przysłuchiwano
się Obradom. Obok licznych zwolen-

ników lekkoatletyki, znajdowali się
wfiród słuchaczy 1 działacze Innych
gałęzi sportu, zaciekawieni przebie-
gem zebrania, do którego nie było

9

"i% fffs® '

podobnych. Nawet trener' naszych
bokserów — Sztam, przebywający
w Łodzi wykorzystał okazję by
być świadkiem zebrania.

Sprawa Pawłowskiego i dyskwali-
fikacja skończyła się. Nie skończyła
się natomiast sprawa Zarządu L>. O.

Z. h . A ., do czego wkrótce wrócimy.

Boks w rucizi Asa

podnosi skrzydła do lof^
GRUDZIĄDZ, jeden z najżywotniejszych

ośrodków pięściarstwa pomorskiego
latach przedwojennych, był nie tylko groź-
nym dla drużyn pomorskich, lecz I dla

czołowych drużyn Innych okręgów. W <ym
okresie z Grudziądza wyszli tacy zawód

nlcy jak Czortek, Werner, bracia Krzemiń-

scy I wielu Innych. W pierwszych okresach

powojennych boks grudziądzki święcił
także triumfy, lecz opqszczenis Grudziądza
przez Wiklińskiego, Łączkowskiego I braci
Baranowskich zahamowało dalszy rozwój.

Obecnie Jesteśmy świadkami pewnego

renesansu w pięśclarstwie grudziądzkim.
Młoda drużyna Zw. Zaw. Metalowców

„Unia", mając w śwych szeregach spdro
młodych I dobrze zapowiadających się
pięściarzy. Jak I fachową I troskliwą ople
kę w ś-krotnym mistrzu Pomorza Witków,
sklm, rokują na przyszłość dużą nadzieję.

Rozegrane ostatnio w Grudziądzu spotka'
nie między drużyną grudziądzką a A-kla

sową Brdą z Bydgoszczy zakończyło się
zwycięstwem bojlerów -grudziądzkich 11:5.

Sensacją wieczoru był remis mistrza Po
morza Nowicłflego z utalentowanym Zna-
nieckim.

Wyniki poszczególnych walk (na pierw-
szym miejscu zawodnicy „Brdy"): W piór-
kowe): Nowicki uzyskuje remis z Znaniec-
kim. W muszej: Mechllńskl ulega Btzusz'
klewlczowl. W koguciej: Łuczko zwycięża
Humińsklego. W piórkowej Budziński prze-

grywa z Baranowskim II. W pólśrodńle)
Klinik przegrywa w trzecim starciu przez

nokaut z Polakowskim. W średniej: Zawo.

Gwardia (W) - Gwardia (K) 12:4
Woźniak nokautaj» Kubickiego
ZAWODY bokserskie pomiędzy nieoczekiwana porażka Kubickiego

Gwardią warszawską 1 Jej imiennicz-

ka z Kielc zakończyły się zwycięst-
wem gości 12:4. W zespole warsza-

wskim wyróżnili się Tomczyńsld, a

u kielczan wypożyczony z Brygady
częstochowskiej Zwlerzchlejski, nad-

to Latkowski 1 Baran. Sensacją była

m sumoiow

przed meczem

w

Zbiórka juniorów, którzy udają się
na mecz bokserski do Pragi, nastąpi
w dniu 14 bm., to jest na przyszły
wtorek we Wrocławiu.

BOKS DLA ŚWIATA PRACY

ZZK Pruszków urządził bezpłatne
odrobili stracone pMnkty.^ale uzyskali; zawody bokserskie, które? zgroma-

przewagę wygrywając .spotkanie.
Po ostatnich meczach na czoło tabeli

wysunął się ZZK przed TURcm i YMCA

łódzką, która pauzując w środę msdła

na trzecie miejsce wskutek zwycięstw
ebu poprzednich klubów.

dziły 1,200 widzów. Zawody zorga

nlzowano dla Świata pracy celem

uczczenia Kongresu Zjednoczenia.
Najładniejszą walką dnia było spot-
kanie w półśredniej Dudek ~ Pta-

azyński.

przez k. o. z Woźniakiem.

Wyniki walk: musza. Zwlerzchlej-
ski odniósł sukces remisując se sta-

rym rutyniarzem Patorą (W): ko-

gucia- . Sobkowi alt zmusił do podda-
nia się w S r. Purmanlia (K); piór-
kowa: Latkowski (K) Wygrał przez

dyskwalifikację Praska (W) w n-im

starciu; lekka! Komuda zmusił do

poddania się Podsiadlego (K) w 3

r., przy czym kielczanin walczył o

dwie kategorie wyżejj w póiśrednia;
Tomczyńsld po pokazowej walqe wy-

punktował Tarasowa (K); średnia:

Kolczyński po dwóch pierwszych run

dach, w których rozczarował, rozpo-

czął boks na serio dopiero w IH-łm

starciu, w którym zmusił do podda-
nia się Barana; półciężka: Już w I-ej
rundzie Woźniak * (W) znokautował

Kubickiego, przy czym decydujący
cios był niezbyt ozysty; ciężka: Ku-

rek (K) zremisował z Michalikiem

(W). Wynik krzywdzi boksera war-

szawskiego.

Zainteresowanie zawodami ogrom-

dny ulega także przez nokaut w trzecim
starciu Trzyblńsklemu. W półciężkiej: z pc-

wodu nlostawlonla się Rezmora zwycięża
w. o . Trzyblńskl.

Z. 9.

tenisisty
W zakończonym ostatnio turnieju tf

mistrzostwo Danii (korty kryte) w finale

singla zwyciężył SzWsd Johansson, bijąc
Duńczyka Nielsena 4:4? 12:14, ¢:4, 8:6. Grę
podwójną wygrali Jugosłowianie Mltlc,
Palada zwyciężając parę szwedzką- Jo-

hansson, Cavalll 6:4, 6:4, 6tł.
-jjt Sturgess triumfował w turnieju o mi-

strzostwo Argentyny, bijąc w flnalo Ame-

rykanina Sslxasa.

Spotkanie klubowe LT Parls — Olim-

pia (Mediolan) —

rozegrane w Paryżu —

zakończyło się remisowo J:S. W ramach

tego meczu Cucelli gładko pokonał Bo-

rotrę.

Drobny, który powrócił Już do CSR

trenuje zawzięcie w hokeju na lodzie,
będąc Jednym z asów swej drużyny LTC

Praha.

BIZ KSIĄŻECZKI ZAWODNICZEJ —

WSTĘP NA RING WZBRONIONY

PZB ostrzega zawodników, ża nie będą
oni absolutnie dopuszczani do walk bez

książeczek zawodniczych, które będą ża-

wlerały dano o badaniach lekarskich.

Brak książeczki może stać się powodem
do w. o . w czasie meczów o wejście de

Ligi.

DILICAT PZB DO RZESZOWA

Wkrótce do Rzoszowa pojedzie specjal-
ny delegat PZB dis zapoznania się i po-

ziomem I stanem pięściarstwa w ty»

okręgu.

ODRZUCONA PROŚBA

Drużyna ZZK * Inowrocławia, któ-

ra została wyeliminowana ż rozgry-

wek o wejście do Ligi przez PaFa-

Wag, zwróciła się s prośbą do PZB

o dopuszczenie jej w drodze wyjątki
ZZK podał jako powód podniesieni*
poziomi! boksu w Inowrocławiu. PZB

odpowiedział odmownie,

„ ZJEDNOCZENI" (BYDGOSZCZ) —

„ ZAPŁON" 11:5
W Jeleniej Górza rozegrany został h*

warzyskl mecz bokserski między mistrzom
Pomorza „Zjednoczeni" a miejscowym „Za-
płonom". Spotkanie zakończyło ilę zwy-

cięstwem gości 11:5.

Wyniki walk: w muszej - Mazlak (Z)
przegrał z Llndnaram, w kogUclóJ — J4"
źwlak (Z) wygrał z Mlkuszew.sklm, w piór-
kowej — Kruia (Z) wygrał przoz poddanie
ilę Bieńka, w lekkiej — Sowiński (Z) —

zwyciężył Borkowskiego, w. półśredniej —

Wlkllńskl (Z) zremisował z Kokurtidzsm, W

średniej — Ryehier (Z) «muslł do podde-
lila się Kołodziejskiego, w półciężkiej —

Onat (Z) zdobył punkty w. o ., w cląiklsH
i Ikyta (Z) przegrał a Kllmacklm.



uźnia mistrzów i zdrowych ludzi
Pr ^sposobienie sportowe przedmiotem

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego
Zakładów H. Cegielski

— Kolczyński, gdyby nie zo^ał bo-

kserem, mógł osiągnąć wielkie sukcesy
jako biegacz długodystansowy —

rozpo.

esął ze mną rozmowę znany sędzia bo-

kserski mgr. Jacek Kowalski.
— Wiem coś o tym — odpowiedzia-

łem. — «Kolka" wygrał w 1935 r. Bieg
Narodowy dla juniorów. Później, bie.

gająe tylko dla zaprawy pięściarskiej,
osiągał rezultaty, jakich mogłoby
zdrościć mu wielu obecnych biegaczy.

— Czortek, nie mająe warunków na

biegacza — mówiłem dalej — by| w

Grudziądzu czołowym długodystansow-
cem. Startował eeęsto w biegach na

przełaj, traktując te jako prsygetows.
fiie do boksu.

— Fakiy te dowodzą, że wybitni spe-

cjaliści sportowi mogę być równie do-

brze asami w innych gałęziach. Najlep-
szym dowodem tego eą Wacek Kuchar,
Balcer i wielu, wielu innych — ciągnął
znów mgr. Kowalski. Ich kariery dówo-

dzą posiadanie uzdolnień sportowych
przede wszystkim. Wyniki w tej czy

innej gałęzi sportu były tylko dziełem

Upodobania i specjalizacji. Od najmłod-
szych .lat drzemał w nich talent spor-

towy. j

LABORATORIUM

DOŚWIADCZALNE
— Nie o tych jednak znanych asach

chciałem mówić. W Poznaniu rozpoezę-

.łićmy bardzo ciekawą pracę na polu
sportowym. Stworzyliśmy sportowe o-

środki szkoleniowe dla młodzieży uczą-

cej się. Mamy a mgr. Hoffmanem kilka

prnp ćwiczących. Są zaawansowani, są

tacy, któriy pierwszy' ras dopiero w

szkole zetknęli się ze sportem, są tacy,

którzy nie chcieli nawet słyszeć o' nim.

Miałem bardzo ciekawy wypadek
* uczniem. Nie eheial ćwiczyć boksu.

Rodzice też sprzeciwiali się, bo nos bę-
dzie miał porozbijany, z uszu „kalafio-
ry" itd. Nie miałem innej rady, tylko
powiedzieć, że dwójka a wychowania
fizycznego oznacza tyle samo, eo i z in-

nego przedmiotu. Chłopak przeszedł za-

prawę bokserską, nikt mu nosa i ucha

nie rozbił, rozwinął się tylko fizycznie.
Trzeba do sportu przyzwyczajać, i to

od lat najmłodszych.

NIE MA CUDÓW
Z chłopców czy dziewcząt, choćby

byli największymi talentami sportowy-

mi, nie wyrosną nigdy zawodnicy wiel-

kiej klasy, ani ludzie o dużej tężyżnie
fizycznej imoralnej, jeśli nie zaczniemy
ich wychowywać od lat dziecinnych.

— A jak podchodzi pan do ośrodków

z punktu widzenia sportowego?

Fantastyczne
postępy

Hnykiny
Fenomenalna lekkoatletka radziecka

15-letnia Hnykina zaskoczyła opinię spor

tową nowym sukcesem. Na zakończenie

sezonu lekkoatletycznego w Tyflisie
uzyskała 9-ty w roku bieżącym rekord

ZSRR dla juniorek przebiegając 100 m

w doskonałym czasie 12,5 sek.

Hnykina, jak donieśliśmy w swoim

czasie, otrzymała mimo swego młodego
wieku zaszczytny tytuł mi?tr-a sportu
ZSRR

TjS IERWSZA, zakrojona na wielką
A. skale międzynarodowa impreza
narciarska odbędzie się W nadchodzącym
roku w Zakopanem. Zawody o Puchar

Tatr w czasie od 23 lutego do 3 marca

W19 r. prześcigną pod względem ilości

i jakości uczestniczących wszystkie na-

sze dolychczasowc powojenne imprezy
narciarskie i przyczynią się w wielkiej
mierze do popularyzacji i umasowieiia

tej najbardziej wartościowej dyscypliny
sporlowej, w okresie zimowym.

Do udziału w «Pucharze Tatr" zapro-

szenia otrzymają zawodnicy 10-ciu

państw, a to: ZSRR, Szwecji, Norwegii,
Finlandii, Czechosłowacji, Jugosławii,
Rumunii. Węgier, Bułgarii i Albanii.

Możliwy jest również udział reprezen-

tacji robotniczej Francji.

•Nie ulega Wątpliwości, ie o ile zgło-
szenia dopiszą iinpreza zakopiańska

o Puchar Tatr
ciarskiego świata, gdyi będzie to rewia

najlepszych z udziałem ZSRR i potęg

Skandynawskich.

Program obejmuje zarówno konku-

rencje klasyczne jak i alpejskie. Szcze-

gółowo
' przedstawia ąię następu;- ie:

23.11 — uroczyste otwarcie zawodó»v;

24.11 — bieg 18 km dla mężczyzn i 8

km dla kobiet; 25.11 — skoki do kom-

binacji; 26.11 — sztafeta 4 x 10 km;

27.11
_

skoki otwarte: 2C.II — zja;d
otwarty i do komb.; i.III — slalom do

komb.; 2.III — slalom otwarty; 3.III—

bieg 30 km.

Dla zwycięzców przeznaczono 3 pu-

chary (za kombinację alpejską, klasycz-
ną i alpejską'kobiet). We wszystkich
konkurencjach zdobywry trzech pierw-
szych miejsc otrzymają złote, srebr e i

brązowe plakiety, trzy dalsze miejsca
nagrodzone zostaną dyplomami. Druży-

skoncentruje na sobie uwagę całego nar ny zagraniczne otrzymają upominki.

— Każdy sport wymaga odpowied-
niego przygotowania atletycznego. Szyb-
ciej osiągnie wynik wszechstronnie

przygotowany młodzieniec. Staramy się
też jak na j wszechstronniej wyrobić
liczniów. Jestem zwolennikiem wielo-

bojów dla młodzieży, ale nie wielobo-

jów jako specjalizacji.

SZKOŁA MUSI DAĆ PODSTAWY
— Poza tym uważam, że praca nad

naszymi sportowcami powinna być pro-

wadzona etapami. Szkoła powinna do-

starczyć klubom materiału, nad którym
mogliby rozpocząć pracę specjaliści.
System stopniowego przygotowania dał

doskonałe wyniki w ZSRR. Stosuje się
go też z powodzeniem w innych krajach.

BRAWO DYREKCJAI
— Jak doszło do zorganizowania

ośrodków?
— Przy największych w Polsce zakła-

dach metalurgicznych H. Cegielski uru.

chomiono Ośrodek Szkolenia Zawodo-

wego, Szkoła, Gimnazjum i Liceum).
Zakłady zajmują przodujące miejscy w

wyścigu pracy i dyrekcja zrozumaała,
że większy wysięk może dać odpowied-
nie przygotowanie fizyczne. Skutkiem

tego był „dekret" dyrekcji:

„Na terenie szkół ośrodka, oprócz
obowiązujących dotychczas zajęć w. f-

wprowadzony zostaje obowiązek przy-

sposobienia sportowego. W ramach

obowiązku tego każdy zdrowy i zdolny
do wysiłku fizycznego uczeń na prze-

strzeni nauki w Gimnazjum (3 1.), Li-

ceum (3 1.) i Szkole (3 1.), obowiązany
jest uzyskać ustalone minimum spraw-

ności w 6-ciu dyscyplinach sportowych,
uznanych przez państwo za podsta-
wowe..."

Jak to wszyi-tko wygląda w praktyce?
Gimnastyka, pływanie jako umiejętność
utylitarna, i piłka ręrzna prowadzone
są przed południem w ramach lekc.i

(2 godziny tygodniowo).

5 KURSÓW
W ramach obowiązkowego przyspo-

sobienia sportowego organizuje się co

roku 5 kursów wyszkoleniowych. Dla

Gimnazjum i Liceum zajęcia trwają 2

razy po 2 godz., dla Szkoły — 2 godz.
Każdy uczeń oboi\v.ią::any je«t w ciągu
roku przejść jeden, z pięciu leursów:

1) lekkoatletyczny, 2) bokserski, S>

gimnastyki przyrządowej, 4) łyżwiar-
stwa i hokeja lodowego, 5) pływania
aportowego, osiągając wymagane mini-

mum sprawności.

W wyszkoleniu trzymamy się zasady
trzech części: 1) pierwszy krok. 2) do-

skonalenie, 3) przygotowanie do uzys-

kania stopnia przodownika. Szkolenie

doskonalone prowadzi się na obozach

sportowych. Każdv "o;-eń musi w ciągu
trzech lat przejść jeden obóz, pięciu
lat — dwa.

— Cóż ieszcze ciekawego można się
dowiedzieć?

— Ośrodek szkolny wprowadził obo-

wiązek zdobywania Szkolnej Odznaki

Wychowania Fizycznego. Dyrekcja
Ośrodka Wyznaczyła trzy cenne nagro-

dy dla uczniów, którzy wykazując się
najlepszymi posl^paini w nauce i spra-

wowaniu, osiągną najlepsze wyniki
sportowe.

NIE BRAK MISTRZOSTW
— A więc jest i rywalizacja spor-

towa?
— Jest klub szkolny, w którym mogą

się wyżyć pod naszą opieką jednostki,
marzące o laurach sportowych. Organi-
zuje się pierwsze kroki, mistrzostwa

klasowe, mistrzostwa drużynowe mię-
dzyszkolne i mistrzostwa indywidualne.

— Kiwam głową z uchwytu nad tą
długofalową, racjonalną pracą. Mgr. Ko-

walski uśmiecha się i kończy:
— Spokojny jestem, iż s masy tej wy

łowimy już wkrótce dużej miary talen-

ty sportowe, które odpowiadać będą
wymogom stawianym sportowcom przez

kulturę fizyczną.

Liczne niespodzianki na ringach
w drużynowych mistrzostwach ZSRR

MOSKWA PAP. — Na krytych kor

fach tenisowych stadionu „Dynamo"
w Moskwie odbyły się finałowe roz-

grywki o drużynowe mistrzostwo Zwią
zku Radzieckiego w boksie. W gru-

pie finałowe} znalazło się 15 drużyn,
reprezentujących 5 pionów sporto-

wych: Sił Zbrojnych, Związków Zawo

dowych oraz stowarzyszeń „Dynamo",
„Spartak" i „Rezerwy Pracy". W mi-

strzostwach wzięło ndz
:

ał szereg czo-

łowych bokserów ZSRR z Korolie-

wem, Szczerbakowem, Kariste, Grej-
nerem i Segałowiczem na czele.

W wyniku rozegranych spotkań mi-

strzem drużynowym ZSRR w boksie

został zespól „Dynamo" przed zeszło-

rocznym mistrzem — reprezentacją
związków zawodowych. W składzie

mistrzowskiej drużyny walczyli m.in.:

Gennadi, Stiepanow, Kariste, Awdie-

jew, Bnlakow, Linnaemagi i inni.

| W ramach zawodów mistrz ZSRR

| w ciężkiej Koroliew wygrał wszyst»

jkie 4 swoje walki przed czasem. . Mi*

jstrzostwa wyłoniły szereg młodych.U
jlentów i przyniosły wiele iltspłdili-

nek. W muszej 19-letni Bułakow („Uy
• namo") zwyciężył niespodziewanie ad

j strza ZSRR Segalowicra oraz pokosił
: b, mistrza ZSRR Kudriawcewa.' Bula-

| kow otrzyma! specjalną nagrodę aa

| wysoką technikę i doskonały styl wal

(ki Podobne nagrody otrzymali Mulfa

i Grejner.

Po zakończenia mistrzostw przed-
stawiciele Radzieckiego Komitetu de

Spraw Kultury Fizyczne} i Sportu wrę

| czyli zwycięskiej drażynie „Dynamo"
'

nagrodę zespołową ocaz
'

szereg za-

I gród indywidualnych poszcaególays
j pięściarzom.

Dorobek europejskich skoczków
Rekordowy wyczyn Masowa, Adamczyk w czołówce

i\aj;cp.r;y skocze/c laaztecKi niasow,
rekordzista swego kraju, należący
do czołówki światowej w skoku

wzwyż.

POZIOM europejskich skoczków

nie był w 1948 roku zbyt wyso-

ki. W klasyfikacji światowej nie

znajdziemy ich wielu na listach naj-
lepszych dziesięciu. Aie i dawniej
sytuacja nie była lepsza. Rzadko je-
dnak zdarzało się, by skoczek euro-

psjski mógł legitymować się wyni-
kiem lepszym niż zwycięzca olimpij-
ski. Skoczkowie amerykańscy obni-

żali swe loty w najważniejszej im-

prezie, ale nie o tyle, by najlepszy
Europejczyk, powtarzając swój wy-

nik mógł wygrać na Igrzyskach.

Iliasow, rekordzista ZSRR w sko-

ku wzwyż dokonał nielada sztuki. —

Pojedynek olimpijski zamorskich

skoczków, mających w swym dorob-

ku wiele skoków ponad 2 m zakoń-

czył się zwycięstwem Wintera —198.

Znany dobrze w Polsce student ra-

dziecki skoczył o 1,5 cm wyżej.

Najlepsze tegoroczne rezultaty eu-

ropejskie osiągnęli:
1. Iliasow (ZSRR) 199,5;
2. Paterson (Anglia) 198;

Adedoyen (Anglia) 198;

4. Damitio (Francja) 197;

Nicklen (Finlandia) 197;

Widenfeldt' (Szwecja) 197.

W skoku w dal widzimy wśród

czołowych skoczków europejskich
Adamczyka. Ustępuje on niezbyt
wielu zawodnikom. W jednym z bez-

pośrednich spotkań z liderem tabeli

najlepszych skoczków w dal — Fi-

kejzem — zwycięstwo odniósł Polak.

Adamczyk był równiejszy od wielu

wyprzedzających go mistrzów CSR,
Austrii, Francji. I gdyby miał moż-

,ość spotykania się w bezpośredniej
/alce ze swymi zwycięzcami papie-

)wymi, może uważać byśmy mogli
iszego asa za lepszego, niż to wska

.:uje tabela.

1. Fikejz (CSR) 741;

2. Luther (N) 139;

3. Bour (Francja) 737;

4. Wurth (Australia) 734;

(Portugalia) 7§4;
Valmy (Francja) 734;

7. Aehman (Szw.) 731;

8. Steffen (N) 730;

9. Adamczyk (Polska) 729.

Wśród skoczków o tyczce najwięk-
sza sensację sprawił swymi wynika-
mi Lundberg (Szw.). Ustanowił or-

nowy rekord Europy, wpisując si? z:

swym wynikiem na listę najlepszych
na świecie. Szwedzi wierzą, że Lund

berg dogoni amerykańskich specjali-
stów tyczki.

Na uwagę zasługuje dobra pozycja
Ozolina. Mistrz i rekordzista ZSRR

w ostatnim roku swych' startów wy-

przedził wielu znacznie '

młodszy eh

skoczków.

1. Lundberg (Szwecja) 436;

2. Kaas (Norwegia) 431;

3. Kataja (Finlandia) 430;'

4. Ozolin (ZSRR) 420;

5. Olenius (Finlandia) 418.

Kangury europejskie — specjaliści
trójskoku — mają więcej do powia-
dzenia w swej specjalności w świe-

cie niż koledzy z innych, dyscyplin.
Przewodzą tej konkurencji Szwedzi.

Znajdujemy też wybitnego specjali-
stę w Turcji. '

1. Ahman (Szwecja) 15,40;
2. Larsen (Dania) 15,30;
3. Maberg (Szwecja) 15,27;
4. Serialp (Turcja) 15,07;
5. Rautio (Finlandia) 14,89.
W skokach jest największa różno-

rodność przynależności państwowej.
Zdecydowanie na czoło wysunęła się
jedpak Szwecją, mająca Swych re-

prezentantów al w trżech konkuren»

cjc-:-

KOSZYKARKT POMORZA WALCZĄ
O MISTRZOSTWO

W niedzielę 19 bm. w Toruniu, od-

będzie się na sali -Miejskiego Ośrod-
ka WF mistrzostwa Pomorza w ko-

szykówce żeńskiej przy udziale ze-

społów: Pomorzanina i Gryfu z To-

runia, SGKS-u z Grudziądza i Brdy
z Bydgoszczy. Zeszłoroczny mistrz

ZZK Ruch z Chojnic udziału nie bie-

rze.
' (Ko)

A . .. D-te mtejsao «*•

liść te europejskich skoczków w dal,
a jednocześnie jest doskonałym dzie-

sięcioboistą.

Wojciech ISatanson

Ul zostat®m znokautowany?
Polemika na temat beksu rozszerz/,

la siq więcej, niż sit» fagó można by-
ło spodziewać. W tej chwili Jeit to ra-

czej ofensywa na p(Qłciar*li*o,
«terająca sie wykazać wszystkie ujem-
ne strony tej popularnej dyscypliny
sportu, oiensywa, jełli chodzi o... na-

sza lamy. Bo tak śie złożyło,-te ostat-

nio „Przegląd Sportowy" drukował ar-

tykuł doktora D.' Dobrowolskiego.

Autor, jak widać, jost raczej ptie-
tiwnikiam boksu - dzii zał drukujemy
artykuł. jednego z czołowych pisarzy
I publicystów Wojciecha Natansona. .

Sądzimy jednak, że dobrze sie stałó>

Iż wypowiedzieli swą opinię I. swe .za-

słrzeżenra w sic unku dó boksu, ludzie,
.których glos ma swój ciężar gatunko-
wy i że, są to właśnie głosy pełne
przede wszystkim głębokiej troski . o

słuszność i celowość tych, czy innych
hmted wychowania fizycznego naszego

mlodsgo' pokolenia; Wojciech Na!an-

son sprowokował mnie swym felieto-

nem w „Nowinach Literackich" (Nr 44)
p't. „Masakra" tio odpowiedzi w „Prze-
gia.drie- Sportowym" (Nr 93) w artyku-
le pt. „A jednak nie masakra". Dziś

drukuje na naszych łamach drugi swój
na ten tomat wnikliwy artykuł. Pod

moim adresem jest tam parą przyjem-
-.ych Zwrotów. Cacy —

cacy, ale fakt

-.-o taktem, że autora ani trochę
•! - -iwoncinm, it si<? w niektórych

• •:, jednak myli, lub też
• rzEcr zbyt krańcowo. 7astr;a-

;im sobis joazcio prawo zabra-

nia glo-.u. (s. g .)

GDY przeczytałem w -„Przeglądzie
Sportowym" z 2.XI odpowiedź <?»«.

/ma Go^toniskieso na mój felieton o

boksie, wahałem się, czy mam dalej pro.

Wadzić dyskusję- Odpowiedź była'inte-

resująca, zawierała wiele frapujących i

trudnych do odparcia argumentów.
Wkrótce potem, kilku znawców przed-
miotu zabrało głos na lamach prasy spor

tówej, dorzucająć oświetlenia, krytyku-
jąc obecną sytuację w polskim sporcie
bokserskim —

a równocześnie broniąc
zasadniczo wartości tego sportu. (Tak
postąpił np. mer. Jacek Kowalski w nu-

merze 99-ym „Przeglęlu Sportowego").
Pewne okoliczności zmuszają mnie je-

dnak do ponownego zabrania głosu.
Przede wszystkim — listy od czytelni-
ków. Listy te (tak się złożyło) pocho-
dzą z dwóch różnych środowisk: mło-

dzieży akademickiej i — lekarzy. Rzecz

ciekawa, iż wszyscy moi korespondenci
jednomyślnie i t. naciskiem zobowiązu-
ią mnie, przynaglają i wzywają, abym
dalej prowadził akcję krytyczną w tej
sprawie. Otóż nie wydaje mi się, by ta-

kie <rł
o.-y wolno było pomijać.

Cóż mówią lekarze? Zwracają uwa-

gę na pewne -rłe —i to poważne —

konsekwencje «prswiania sportu pię-
śc<arskiego. Wiadomo, że spotkanie
bokserskie dość ezpsto (choć, rzecz

prosta- nie zawsze» - kończy się tak

zwanym ,Jtnoc.k-ontem". „Knock-out ,

z punktu widzenia lekarskiego, jest po-

ważnym wstrząsem systemu nerwowego;

jest tak zwanym (popularnie) „zamro-

czeniem", chwilową utratą czy ogran.c.ze

niem świadomości, może nawe, wstrzą-
sem mózgu. Otóż w karierze boksera -

specjalisty (uprawiaj«cego st
«

le ' en

soort) zdarzają się wypadki kilkudzie-

sięciokrotnego zainkasowania „knock-
outu".' Wyobraźmy sobie człowieka, któ

ry kilkadziesiąt razy doznał podobnego
wstrząsu — i to, najczęściej, już w la-

tach wczesnej młodo.ici. Lekarz-psychia.
Łra, . którego o to pytałem, zapewnił
mnie — że w literaturze naukowej zna-

ne są wypadki „urazów pięściarskich",
których skutki są bardzo sinutne: były
bokser, niając lat 40. ma nieskoordyno-
wane ruchy i ,,'ricki" zniekształcające
— jakby był już paralitykiem.

Stefan Gostoinski —

w swym dosko-

nale, spokojnie i mądrze napisanym
artykule — argumentuje w obronie bok

su, powołując się na statystykę: procen.

towo największa ilość wypadków nie-

szczęśliwych zdarza się w saneczkar-

stwie, boks znajduje się dopiero na

7-ym miejscu! Na to odpowiadam, że

statystyka nie uwzględnia owych wtór-

nych zjawisk, które nie powodują
wprawdzie zniesienia boksera z ringu:
mogą natomiast odezwać się nawet i po

Mach w organizmie cłowieka. jak echa

nie wyleczonych chorób. Powtarzam, że

t« nie fest moja niefachowa opinia —

tylko rc^fnie speeialistów. lekarzy.

Co do głosów, które otrzymałem dro-

gą korespondencji od młodzieży, zwra-

cają mi one uwagę
—

na pewną, pomi-
niętą w dotychczasowej dyskusji, stronę

zagadnienia. Według naszej tradycji
obyczajowej uderzenie w twarz — sta-

nowi ujmę dla godności osobistej napad
niętego (a w przeważającej większości
wypadków — także napadającego)., We-

dług naszych pojęć, człowiek przyzwoity
nie używa nigdy tego sposobu, edyż
oblicze ludzkie jest dla na» czymś świę-
tym i drogim. Gdybyśmy nie mieli ta-

kich właśnie pojęć, wiele utworów poe-

zji największej straciłoby swój se.ns:

chociażby „Cyd", albo „Fantazy" Oczy-
wiście, że gdzie indziej panują w tej
dziedzinie pojęcia różne. Naprzykład
Niemiec uważa, iż nawet kobiecie wol-

no wymierzyć policzek, a spoliczkowa'
nie dzieci jest tam (urzynajniniej by-
ło!) przyjętym środkiem „wychowaw-
czym".

Naturalnie: wiemy dobrze, że boks

weale nie jest identyczny z „mordolu-
ciem". Jednuk sam fakt, iż dosięgnięcie
cudzej twarzy jest jednym z celów wal-

ki pięściarskiej nie może być w obec-

nych warunkach —

rzeczą obojętną,

Podkreślam słowa: „w obecnych wa-

runkach". Podkreślam je dlatego, iż wie

lu entuzjastów pipśriarstwa snuje swe

rozważania nieco abstrakcyjnie, nie

uwzględniając rzeczywistości. A rzeczy-

wistość, to niestety sytuacja wytworzona

przez dwie straszliwe wojny i niesamo-

wicie brutalną okupację.

W swym interesującym artykule pisze
mgr. Jacek Kowalski, że „boks jest naj-
bardziej bezpośrednią formą walki w

sporcie, walki, która daje człowiekowi

możność rozkiełznania swoich najniż-
szych instynktów. W walce obnaża eię
cała dnsza człowieka, obnażają się wszy-

stkie j"(r" ujemne i dodatnie cechy cha-

rakteru. Dobry wychowawca . psyrholog,
który jest powołań* do kucia tego żela-

za rozgrzanego do białości, może z nie-

go wykuć i zahartować najlepsze' warto-

ści charakteru człowirka". Tak! jrrt
ol»-H7. id*alnv. a rzeczywistość?

Pozwolę sobie pr-rytorzyć przykład,
nicviclki lecz bardzo konkretny: dzien-

nik ..Rzeczpospolita", w numerze z dn.

13 listopada 19-18 r. (Nr. 313 (1522) pi-

sze w artykuliku „6 x K. O.": „Przed' z całą godną podkreślenia lojalnością,
paroma dniami odbył się w Łodzi meez że spotkanie z 12 IX w Warszawie „litńu
pięściarski dwóch zespołów gimnazjal- lo przebieg niewątpliwie dramatyczny i

nych. Z ośmiu rozegrunych walk sześć wobec nieinterwencji sędziego ringowe'
zostało rozstrzygniętych przez nokaut '.' go, który oczywiście powinien.,spotka.
Autor artykułu dodaje z ironią: „Nie nie to przerwać, zakończyło, się krwa-

jestem pewny, czy tak jest dobrze. Je- wo". Rozumiem, że fakty takie mogą

śli znokautowanie młodego chłopca się zdarzyć także i w innych dziedzinach

wpływa korzystnie na jego organizm — sportu (np. w footbalu). Ąle w tamtych
należy młodzież szkolną nokautować wypadkach zawsze interweniowały. >yła-
przymusowo i automatycznie, przy po- d/.e i stosowały środki odpowiednie,
mocy jakiegoś przyrządu. Tak jak się Niestety, nic mi nie wiadomo, by' wła-

szczepi np. dur. Raz do roku, albo co dze Związku Bokserskiego zajęły jakie-
kwartał. Kto nie przyniesie w terminie kolwiek stanowisko wobec wydarzeń z

zaświadczenia z Ośrodka Nokautowania 12 września.

Młodzieży Szkół Średnich — tego odsy- „„, . ...

. , , , j ... . Wpływ wychowawczy ,boksu? —-

fac do domu, z dwójką ze sprawowania.
1

,, . . . .7 ,

!

,, . „. , . i., ... i Wiem dobrze, że bywał czasem do-
Ale jeśli nokaut nie działa pobudzs>ta- ,, . .,

: Ł
. . , .

: datm. Ale u nas, ostatnio, niestety
co na umysł i zbawiennie na organizm!

..... ,. . i coraz częściej notujemy —r zjawiska
to należy dac tym chłoneot-i takie . ,. . , •,' ,

, , ujemne. Np. głośna była przed 2 la-
rękawice treningowe i kask, ochronne, L w Krakowie sprawa pewnego

zeby aobie nie mogli zrobić krzywdy. \utneg0 zawodnika piłkarskiego,któ-
I niechaj się raczę, leją na sali w szko-1

ry fgk g.ę roznamiętnij
Ie, niż publicznie. Sądzę, że każdy dok-' wodów bokaeraklch _

i* rZUĆlł. na

tór umiałby te wątpliwości rozstrzygnąć. ring _ naszk?. Może to
^^

0_

I warto, żeby były rozstrzygnięte". j dogobniony, ale czyż nie powinien OD

Rycerskość, dżentelmeneria, walka ze osuwać powążńych refleksji? Wia.

samym sob, - oto argumenty obroń- 1 d0n10
Powszechnie, że zawody piłkar

ców pięściarstwa. Ale cóż ja napisałem
Skie Si? COraZ

bnitalnieJSze; 1

w moim artykuliku (w „Nowinach Li- inieraz
P^eradzają. s'ę w „zajjasy

terackich"), który się stał zarodkiem po
W

,

r? f' ^ 02
^wielkiej nlewąt-

lemikl? Poprostu pra-tdezyłem ściśle P hwie Pobłażliwości sędziów 1 yrtfrdz
sprawozdanie z trzech pism („Echa p«

karskł <* Odreagowanie na fakt.

Warszawy"', ..Wieczoru" i „Przeglądu * napastnik kopie w^głowę leżącego
c „i ...

• i i j na ziemi bramkarza 1 wcale Się tym
Sportowego ), które Zawierały skanda-i .. .

•
. . -.

. i • inł e przejmuje, it kolegę, znoszą nie-
liczne fakty z przebiegu jednego pię- . Ł., 7» ,7^ .

,,,.,. c, :, . „ l przytomnego z boiska!) — kto wie,
wtarskiRfto spotkania. Słowo '„maMikra ... „,'Ł ,J

ozy nie działa czadem zty przyJrładktóre- tak dziwi moich szanownyrh opn

nentów, zawarte było we IV^ZVKI';'"!)
trzech sprawozdaniarli, jnisńaih-nl.-ici

spokojnych, fachowych i rzeczowych!
Stefan Gostomski stwierdza równic to

takich właśnie wypr.dków, Jak

ciarrka hekatomba z 12' wrześnią;..

(dokończenie nastąpi)
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iy ofereiBie nteszijch lekĘfoatleśóąt/

a postępy upe
Serce może pękać t źaiu, Se nie, Siijkhuisefii i Reiffem, Takićh przy

Inamy następców „Kusego", iokajskie • kładów można dać wiele,
go, Kucharskiego i innych. Ale, aby
się przed tym ciosem bronić, nie na'

leży na Bogu dueha wjnnych lekko-

DOMOWE PODWÓRKO

Porównanie wyników przed- pO-
atletów polskich rzucać gromy i u- j wojennych w skali światowej i euro-

mniejszać plon ich pracy w r, 1948. peiskiej upewnia nas, że porównywa-
Posławienie w fałszywym Świetle | nie

polskich z tych okresów

osiągnięć polskich zawodników wyni- ! nie ZaslUfiU,e na m,an °

kła na tle ttieagodflBśei mięelity ślą-1 W lekkbMle-

•k ! rtl p:ifiiatni sportowymi W „Spot
! fra!enlłV ** nazwtska, ale wy-

eie" napisano, ie lekkości polscy j
n ' ki da,ą sl«P° równ ywafi -

zrobili pcstępy, Ż czym me może ««o I WOJENNY HANDICAP

dEić lfe „SpBrt i W«uy"WskM^e j 2e stów też przeszli okupację,
fta to WyraźBlfe artykuł, t którego ey- • i '

• • » i
7

. .

' ' '
tez są wyniszczeni... — można wnio-

skować, że wyruszyliśmy po wojnie z

tujemy wyjątki

„Chcielibyśmy tylko autorowi ko-

mentarza zwrócić uwagęi że postęp

własny mierzy się dziś nie podwórko-
wym sposobem, a przede wszystkim
poriwsianlem z pBśtępefli innych. W

równego startu ze wszystkim! państwa
ml europejskimi.

Czyż.jest tak w istocie?

W ćżasife Wójfiy UstafloWióno W Ett*

ople następujące rekordy świ&ta:
św'ecie odbywa się wielki wyścig, w 1.50Ó m

— 3:43,0; 5.000 m
— 13:58,2,

rydwan którego jest t sport wciągnię- 10,000 fil — 29:35,4, rekórd Siifopy W

ty. Kasza odbudowa i postęp Siuszą I tróiskoku — 15,82.
być szybsze, niż innych w skali mię- j W Europie uprawiano lekkoatlety-
dzynaródowej. Cóż z tego, że lekko- j kę „na całego", czego nie było u nas:

atleci zrobili nieśmiały kroczek, pod- j Najlepsze wyniki europejskie z roku

Czas gdy inni w tym samym czasie zxo

tli potężny skok. A przecież też prze

Szli okupację, też są wyniszczeni.
Poziom u polskiej lekkoatletyki nie

można oceniać tylko samym wyczy-

nem ŁomowskiegOi czy Adamczyka,
którzy przecież i prfced O. P. O, byli
już zawodnikami..,"

I kilka W ;
er»gy dalef:

Tu chodzi, eo i-epr&fceistujeffly w

f>erówhati!u aeśpółowyifi z innymi na-

fod&tni, Radz'iny dóbrże przyjrzeć ślę
pd-aey innych".

CŻY 7-MIŁOWY SKOK?

Przyglądałem się pracy innych,
brak mi tylko było paru ocalałych po

dwu pożarach kartek z mego archi-

wum, Po znalezieniu ich pragnę wy-

bieli ć naszych lekkoatletów. Posta-

ram się odpowiedzieć na kilka pytań,
nasuwających Się po przeczytaniu cy-

towanych zdań.

Czy lekkoatletyka śWiatóWa Zrobiła
Wielki postęp? ""

Ilustrują to_najlepiej rekordy świa-

aktualne w latach 1939 i 1948:

1»S» 1943
100 m ia,i 10,2
200. m M,S 20,2
400 m 46,0 45,9
SCO m

. 1:4«,Ś 1:46 6
--00 m 3:43.0
'"PI m 13:58,2

10000 m 20,52. t 29:35,4
110 m pł. 13,7 13,7
4CDmp'l' 60,ł 50,6
w dal ais «13
wżwyi' So$ 211

tyczka 454,5 477

trójskok li,od l«,oft
kula 17,<8
aysk 53,10 55,33
ós^ćzdp 78, n 78,70
miot 89,02
10-BĆJ nm 79Ó0

EUROPA STOI W MIEJSCU

Niezbyt wiele zmieniło się w ciągu
10-lecia na świecie. Ale nas bardziej
interesuje Eiifópa, W któfej toczyła
śi# Wojna.

Pfzed Wojną było W fiureple kilku

sprinterów, biegających 1Ó0 m W

10,3. Rekord Europy ba ŹÓĆ) m liczy
Sobie tylko 20 lat, półóW# młodsze są

fćkórdy na 400 m d 800 W. Rekordy

1943 (czwartego roku wojny!) niewie-

Szwedzi
^dni rewanżu

znpaszajq

Porażka doskonalej szwedzkiej druży-
ny Norkoeping w Lizbonie 2:8 — od-

biła się głośn;Tii echom po całej Euro-

pie. Szwedzi nie mogli sobie w żaden

sposób dać rady z lotnym i szybkim jak
błyskawica atakiem Sporting Cłubu w

Lizbonie.
— W historii naszego klubu — nie

ponieśliśmy jeszcze nigdy takiej klęski,
oświadczył sekretarz Norkoepingu p.

Andresson. Tego rodzaju mecz nie mo-

że pozostać bez rewanżu, zaprosiliśmy
więc Portugalczyków, którzy przyrzekli,
że przyjadę w roku przyszłym do

Szwecji* ---• - - - - "-

Ic ustępują diiiaiejssyffli w wielu Wy
padkach są lepsze.

1943 1948
100 m 10,4 10,4
200 m 11.4 łlj
400 m 47,1 47,5
800 m 1:48,9 1:48,3

1500 m 3:45 3:47,4

5Ó00 m 14:55,3 I4:lfl
loOflft m 30:14,0 49:3/

110 m pł. 14,S 14,4

400m pi. 52,4 51,6
w dal 750 741
W zwyź 1M 19», 5

tyczka 411 43«

trejśkek 18,0« 13,40
kula 15, J1 14,47

dysk 51,54 Ś5,3l
oszczep 7i,1S 7i,?4
mlSt 58,57 ' SfW

POCZĄTKI ASÓW
Na liście najlepszych wyników t r.

1943 widzimy wszystkie prawie naro-

dowości. Śą tani 1 rtwekeje tejd se-

zonu. Rywalizacja Gaflśdilfil (51,34) —

Tossi (50,25) nie jest powojenną, jakby
śle mogło zdawać. Ńa 200 fit pfówa-
dztł Wtedy nikt iniiy tylko Mórna

pl,4), a na F00 m Holst Soerensen

(Dania) przed Szwedemi, swym roda-

idoczne
skrzypce w europejskiej lekkoatlety-
ce, Ale nie o ło nam przecież idzie.

Chcemy wykazać, że do 'powojennego
rydwanu wprzągnięto osłabioną pol-
ską lekkoatletykę, kiedy inni byli już
rozpędzeni, demonstrując dobrą kon-

dycję,

Gży wynikami Łamowskiego i Adam

ceyka ffloina mierzyć postęp?
Pisaliśmy jul wielokrotnie, że nie.

Ale nie należy tei zapominać o Kisź-

ee 1 Lipskim, których w tym samym

piimie klasyfikuje się na listach 3

najlepszych wyników świata. Nie mo-

ińa tei zapofninać i o sztafecie 4 X

100 m, jednej z lepszych w Europie,
(tak jest!).

W r.,1946 dorobek polskiej lekko-

atletyki streszczał się na liście czoło-

wych wyników europejskich W jednym
nazwisku (Cierutto w kuli — 15,39).
Na mistrzostwach Europy Polacy sta-

nowili zamknięcie stawki. Dziś doro-

bek jest znaczfaie większy i można by
jui z niektórymi państwami pr2egrać

' nie beż walki. Postęp jest, zdaje się,
zbyt widoczny. Inna sprawa, có sy-

Oblicz: niia: Irwojq
w plebiscycie ^Przeęiiidii Sportowego

14

na 10-cln nnjlepMYCh sportowców Kolskich

wy). Kupony te już niestety» w myśl
naszych sii«pc»wied«ij fuzjiaitywaiie aie

będę.

WłELE ndclsjłanycli fctipónów, opa.

trzonych jest koincrltarzóinl gło-

kiem Berstst»»}<6tt 1 ebt»ćiiym liderem h .. ,--..-11.^
i « II gnalizowarsmv juz wielokrotnie, mógł

europejskich halfftiilferóW francuzem .

^
. A,

Hansemie (1:50,9),
Wszys.tkich «adżlwił doskonały

start towajesay Francuzów w r. 1946

na mistrzostwach Euńropy. W r. 1943

Francuz BoUf ff«6W8d«if Skoczkom" w

dal (750), W 1948 r. fest ŚUci. Pufa-

zon nie biega! jes«c«e ^fżfeszkód,. ale

na 3.000 m płaskie iftia! 8l32,7. Obec-

ny rekordzista Europy «a 400 m pł.
ATitton mógł się ućifć ód Malotibier

(5-3.31.

Wi^grat byli v^e^y doić nidefti. 0-

beeiiy refeofdzista iwiata Neaełh

cal fliłóteitl iyjjio 53,56; Kettieeź dy-
skiem 50,23) Szilaghy 8 Wyn'kieth
30:16 tisitąpówaf tylko pfzysgfewti fe-

fe8fdasWei6 «wla,ta «a 10.000 « —

Heitió 36:1 §2, wfpMela-
słfeema (3009,6).

1.500 m biegał Reiff w r. 1943 w

3:54|.Slijkhuis.SiOOO m w 14:57,3,

POLACY IDĄ NAPRŻÓD
- Wiele jeszęze -fflóźnaby ;cytować ńa

zwisk, które --grają -dziś- -pierwsze-

by im być większy. Ale o to hie tno-

źna mleć pr6teflś|i de ż&WćtdiiikóW, a

tytfibafdiiej wiaiawiać oplfiii, Źe s'ę
eofamy.

Si Sietilałski

NIE dobrnęliśmy jeszcze niestety do

obliOzettiu jednej uieciej głodów
kim konkursie - plebiscycie „frzegłjdu
kim konkursie plebiscycie „Przcgl((dii
Sportowego" celein wyboru najlepszych
Spdrtoweótf polskich W r. 1948|

Na ptidatawic tyilli jednak obliczeń,
które Jui ujęte eg Mr cyfry fia karłoiCi

kaci); iiiożctiiy atwierdiiilj że o piei-Waze
miejsce wre ttńałka międzv AntkicWl-

tiźeui 1 Łołiiowskiwi. Do łvlorku 7 bnti

punktdwy Stan posiudutlia Aritkiewicia

brzmiał — 4 .966 pkt, Łóiii(IWskić|<i —

4,688 pkt. W pdwtiyiu dddaletilu ki-acay
następfld tfójka z ttusłgpujęci dBlytih-
ćttis<)w| punktaejg! Adamczyk' — 3,379
pkt, Wajssówna — 3.301 pkl, Szjlfiuf*

3.063 pkt. Jak widać różnice f? bar

dzo* niewielkie —

a kuponów do obli-

czenia jesl jeszcze bardzo dużo.

Na następnych pozycjach z minimal-

nymi różnicami 'punktów krocz? nara-

zie: Wójcik, Vcrey, Parpan, Śkontcki,
Chychła. Powtarzamy jednak — różni-

ce zarówno między nimi, jak i następ-

nymi sę bardzo nieznaczne i dalsze

obliczenia mogę zmienić zarówno ko-

lejno!?, jak 1 klasyfikację.
IMO parokrotnego sygnalizować

J nfal, ii ośtatećzrlj' tefiiiifi flddśyłfe
na kuponów upł\wa dla zgłaszających
z prowincji swe glosy do dnia 4 bm; ==

przyczyni ważna jest data stempla pocz-

towego — otr?.}iHidllśinj f
naprzykł&d w

środę 8 bm. lisły z kuponantl wysłany-
mi 6 bm. (tiik opiewa stempel poczto^

M

suj^cych.' Sg to c2ębto mniej lub więcej
obszerne listy, w których autoriy u**-

.-adniajf swe opinie, dzielę się z nami

swymi uwagami» wysuwaj! te łub inne

zastrzeżenia lub sugestie, Wiele spo-

śród tych wypowiedzi, jest bardzo, inte-

resuj^cych i słusKnyęh. Niestety zdarzi-

ję aię również listy przeważnie» jak fia»

leży sfdzić, pisane ręką bardzo młodo-

cianych entuzjastów sportu,..które po-

siadaj? dużo horendalnych .błędów orto

graficznych.

Apelujemy iyczliwie dó tych wsiyst-
kich niewprawnie WladajflCj'eh piórńtti
i Itadef slflbfi foJżirnyiti językiem pol-
skim — by przyłożyli jak • największych
starań W c^łu naiie^enia się pflpfaWite-
HO piEliflia we własnym Jfzyku. Sport,
sportetti, zamiłowanie do sportu jest
z pewnością chwalebne — ale ped wa-

runkiem, wflftifikleni żasadfiicayńi ^-Se

natlka «ie iłoiftaje iiSżejSefhkfii Gdy%
jak sgtJałftiy — itStika tHUŚI rniefi ber-

łrze?ęfłtlie pidfWśzeństWO przed spol»
tern. Iflaciipj wszystko jest diabła warte!.

CticeHiy mieć • ddłlfych «pfirtSwćołf
i liczne zastępy mloihtp-H", które się
sportem interesuję — ale nie moieftiy
mieć nieuków, którzyby mieli kompro-
mitować nasze społeczeństwo»

'

Sttkate8st w li&tbpadćiś

RtiCh aportowy Ludówej Republiki
Rufliuńskiej pr^eżyWą ód dłuż-

szego czasu cifeliaWe prżeobtdżenia,
zdążające do nadania słowu „wycho-
wanie fizyczne" właściwegó żnacże-

nia drogą ftkeji tlittagóWieflia Wszyst-
kich £atę2ł BpBrtu.

Akcja ta napotykała w pierwszej
fażife ńa poWaŻne trudności, gdyż
Istniejące, kluby śpórtóWe ograflicza-

yf'j§ię0/^--Maćźney ^mieWe '3b "wyła-^

Przegląd boksu
przed walkami o wejście do Ligi

U KOŃCZONE przed kiłk&tiia tygo-
dniami drufiyńowe ntlstfiostwa Po-

iiiorza Wyłoniły ósemki niiślrża (Zjed-
noczenie) i wicemistrza (ZZK. Inowroc-

ław),
Drużyna bydgoskiego Zjednoczenia

jest bezkonkurencyjna na Pomorzu, naj-
bardziej wyrównaną ósemkę, posiadają-
cą odpowiednią ilość wartościowego na-

rybku. Zjednoczenie — to zasadniczo

ciąg dalszy przedwojennej Astorii, któ-

rej pierwszy szlif i ogładę w ringu dał

nasz doskonały trener Feliks Sztam.

Pod okiem tak doskonałego nauczy-

ciela, wyrośli przyszli reprezentanci nie

tylko klubu i okręgu, ale Polski. tCo-

śżUlkę z Orłem iia ringach krajowych
i zagranicznych mieli zaszczyt nosid bo-

kserzy Zjednoczenia: Jóźwiak, Sowiń-

ski, Lfdzkowskl, Kruźd, Wlkllński. Wy.
mienioni stanowi? ttzOh drużyny. Drtt-

żjitę trenował Ktisińk, a ostatnio wćte-

świata i Eurojjy jedfiOcżeśriie na dy- J ran boksu pomorskiego, mttrlla Boro»

stanSaćh 1.500 tfl — lO.OflÓ m ustano* widz. Zjednoczetiiq posiada już młode

wiefió W czasie wojny, lfl lat mający ( rezerwy, złożone t dobrych bokserów,
fekord ila 400 m pł. poprawił w tym Jak: Helldka, Kowalewskiego, brat) Ba-

foku Arifon ó 0,1 sek.

Na Igrzyskach Olimpijskich w Ber-

linie dwu miotaczy przekroczyło 16 m

w kuli, tteino Lipp poprawił rekord

Europy o 21 cm. Oszczepnicy dzisiej-
si rżueają ó kilka tńćtt-ów fflńiej niż

Wkkihgft, JaetViflfen i Stile, W riiłócie

pspfawlotid rekdfd 8 2 cttt. Cedynie
P&żióftł dysku Wżróśł żcacżflie.

DAWNI BOHATEROWIE

W skokach poza tyczką, gdzie odda

łono się wreszcie od fantastycznego
wyniku Hoffa sprzed lat dwudziestu

paru, notujemy gwałtowne obniżenie

poziomu, Lider skoku w dał Fikejz j skj, który ma serce do walki i cios nie

(Gi S, Ri) ze swym wynikiem 741 nie jjyle jaki.
zagroził by chyba Franeuzowi Paul, | Wikliński w półśredniej -jest pięścia-
ktąry w 1930 r. skakał 750, A rekord rzem wyspko zaawansowanj-m technicz-

Europy wynosi 790. W skoku wzwyż nie. Mu?i jednak poprawić kondycję,
conajmniej 10 Europejczyków ma na i średni Sosnowski — to bokser jesz-
swym kencie sprzed wojny Wytik 2m. cze surowy» o silnym przypadkowym, cio-

Najlepszemu tTÓiskotzkdwi z roku o- giej przy zadawaniu którego nicpotrzcb
bsc&ego brak do rekordu Europy nie zamyka oczy.

42 cm.

Nie fitożna mówić o fiWólucyjłiyrti
j^óstęple. Nie dftctV się tet prżekó-
naćj 4e poziom Ifiśt dż'l bardziej
wyrównany, ominą się, tl 1 !e-

nomcpslny Nurni miał rywali (Pelt-
z«r, Wid»), Zatdpck Wliczy se

catiowskich, Sosnowskiego, Ryelitera,
OhatS, Jabłońskiego, Pollaka i Chyłę.

Pfżed ćiekaj^ey-nti Zjcdtioc^ehie fi^i-

kltni nteCżariii fozpOCzytiająćyini się 12

grtldtiia, Spotkanieitl iia tniejsett ż Łtlbli-

rtldrtka zrobimy przegląd sił: hiućtia —

Hełak, td Zawodnik opanowany, ale ma-

ło odpóHly na ciosy, powiiiien paitiiętać
d dobrym krjciu. Kowalewski W kogu-
ciej — to nadzieja klitbii, ócżkd w gło-
wie tretlcra Borowicza, zawodnik które-

mu najbardziej odpowiada walka defen.

sytv-fla.
Kniła będzie reprezentował klub W

piórkowej. Powraca ort jui do formy.
W lekkiej startować będzie Baranów

Ósemka Zjednoczenia — to druiyfia
wyrównana, dysponująca w każdej Wa-

dze ruuitorzgtlnym prawie rezerwowym,

a mianowicie od musieej począwszy.

Borowicz, Jóiwiak w kOgućiej Hie Ustę-
puje Kowalewskiemu, Lećifkówski gdy
poprawi kondycję może zastąpić Kruźę.
Baranowski znalcść może zastępcę w o-

sobie bmta, Wikliński —

w Rychterze,
Sosnowski —

w Pollaku, Gnat —

w Ja-

błońskim. Ten ostatni może równiei

walczyć w ciężkiej.

Pięściarstwo Pomorza, które przed,
wojną wydało takich bokserów jak Czor

tek, Krzemiński, Wezner i cały szereg

innych, ma prawo mieć reprezentanta
W lidze bokserskiej i przypuszczać nale-

ży, ie gó będzie miało.

Prócz Wymichionych ieSpołów chlubą
boksu pónlorskiegd jest malutkie, bo

zaledwie 10.00 mieszkańców liezgee mia-

steczko Chełmża, prawdziwa kopalnia
talentów bokserskich, młodzieży rwącej
się do boksu z całym entuzjazmem.

Bokserzy Torunia i Pomorzanina jak
i bydgoskiej Brdy kompletują obecnie

zespoły do przyszłych rozgrywek i 'mogą
się pochwalić młodym narybkiem» co

jest faktem b. pocieszającym.
0 (Wie)

wiania jednostek specjalnie utalen-

towanych, które mogłyby, w jak naj-
krótszym czasie oraz bez większego
nakładu pracy danego klubu, być
.wykorzystane do występów publicz-
nych. Akcja umasowienia sportowe-

gó W ZróźUńiieniu kierowników lflur

bÓW <j twyróbióflej tradyejij pdlefa-
ła na zdobywaniu jak największej
ilości awolMników w postaci pła-
cących ża bilety WidźóWi

Uważająftegdi TOdzftju-- pojrtlowa^
nie ..kiiltuiry fissydziigj za szkodliwe

nie tylko .dla sportu, leda fównież dla

należytego rozwoju całego społeczeń-
stwa, naczelne kierownictwo ruchu

sportowego Ludowej RepUbiiki ftu-

muńSkifej wszeżęło akcję prawdziwe-
go umasowienia Sportowego wła-

snym Wysiłkiem przez Wyszkolenie
dóStatócznej ilości Organizatorów
Sportowych, których wysiano W te-

reń i to nie tylko dó większych miast

lub mniejszych miasteczek, ledż i'ów

nióź na wieś, by zachęcili Tiilodzicź

wiejską do uprawiania spórtti.

Jedna z większych imprez dl&

zweryfikowania Włożonych wysiłków-
były tegoroczne wiosenne zawody
lekkoatletyczne o „Puchar jedności
Młodzieży'*, w których wzięło udział

około pół miliona młodzieży robotni-

cźej, wiejsidej i szkolnej w wieku od

12 do 18 lat.

Ze Slqskn o wszystkim po iicdtii
1 grudnia br. Polskie Tow. Tatrzafi* organizuje

ślćio Oddało do utytku łchłónirko na^ | okrą^oWy
clatskle W ZwardóHlu, W Którym do dy-
spozycji narciarzy bqdzle nerazls
miojsc. Po przeprowadzeniu daltzych ro'
bót renowacyjnych, które sa w loku ilość
miejsc powiększy się do 100. SchtoHI4k4
jest doskonale zagospodarowano, posia-
da centralne ogrzewanie, blełęcą wodę
wa WsiystkicH pokojactt, «lektrytiżfi*
ajwleilenle lip.

jf Szeroko prowadzona na tlqiku akcla
upowszechniania kultury fizycznej na od
ćlhkii mlddiieiowym żac«yfl« |Ui wyd
wa« ewees. Mladziet itkoina Rytemu

Obiecujący jest Gnat w półciężkiej,
który ma także jcszczc duże zaległości,
szczególnie brak mu urozmaiconego re*

prrtuaru ciosów. .'

Ciężki Chyła nabrał wprawdzie nieco

szybkości, ale e wyprowadzeniem ciosów

jesseae jetf niedobra*.

Finowie
przygoiowuiq się

Fiflhowłe pracują jui pełnym tea-»

pem nad orgafliitaeją fl&jblłAsfcyćh
Igrzysk Olimpijskich. W Helsinkach

przystąpiono do budowy nowej pły-
walni i specjalnego toru wioślar-

skiego.

Fiński Komitet Olimpijski pragnie
równiei pewńych zmian W programie
najbliższych Igrzysk, Fihnowie chcą
mianowicie skalować konkurencję w

chodżie na 50 km oraz rztit kulą ko-

biet, pragną równiei skrócić cża«

trwania konkurencji siermieresychi
forsująe system pucharowy w iftiajsce
dotythceasdWćtfo punktowego,

Jeśli ehodJii a ety zespołowe, ta

Finnowie chcą, "by przedboje toczyły
się na taranie innych krajów, a do-

piero ćwierćfinały i łinały aa ItadiO-

faie olimpijskim.

11 dniach najbliższych mlędzy-
łrójmecz plywaćkl, w którym

WBitfii} udział topteientaejś Slkólhe ńS-
iif!fiu)ąeycH miast wzdińdnle okręgów
szkolnych: Warszawa* Łódź 1 śląsk. Zawo-
dy odbędą się na zimowej pływalni
miejskiej i Wełmle w htch udżlal szereg
ćióidwyeH pływaków polskich i Grdmiow-
sklrti, Kalutą, Zlfflhym, Madejówną, Ja-
błońskim na czele.

^ W najbliższym czasie goictć będz
:

e

na śląsku tenika Brutyna piłki stdtkswa]
I koszykowej praskiej SlaVII, która rOite-
gra kilka meczów z zespołem katowitklej
,,f<?czy''. Gościa udadzą 1)4 następnie
do Warsiiwy.

+ w ramaen akeji komasacyjne] kiijbó.v
związków zawodowych przewiduje Hę
połączenie na terenie Bytomia trzech klu-
bów ^ćrńlctyth — feńomla, Źryw /Roz-
fcark) r Piła (Bytem), Móre utwe»«i leż-
nie jed§n klutt pad nazwą GZKŚ „ÓAr
nlk" — Bytom.

' "

X W Cieszynie został \ zakończony w

ubftalyrfl ły§eeinlu kurs dla sędziów ń«r-
ciarikien, w którym wżięia uduał 27 kan-
dydatów,

^

Znany śląski skoczek narciarski M.
(tóztłruń Wyjeidźs do Czechosłowacji
gozte wetmle uflzlal w kunie dla We-
rów narciarskich w ftpintlierowym Mly
nic.

^ fi reprezentacyjny bramkarz Polski
a ebećflle łtener óbjatdawy śląikle§ó
G2PN wuniewikł obejmie prawdapbdóB-
nie funkcją trenera Górniczych Klubów
Sportowych na śląsku.

Jf Rozgrywki o mlśtrżoslwó Śląska W
pifte slaikewej w k&nkurehcjaćh męłklw
I żeńskich 14 w palnym toku.

W ubiegłą niedzielą doszło do niespo-
dzianki w postaci porałk! źeszloroctnebo
mlłtrzś śi^ka Zgody tswięiafchlowlće),
M»r«| siatktrre pfze^tail z miejieowym
AZS-em t:2. Pozostałe wyniki drużyn mę-
skich były nasląpujące: AŻS -(Kat.) -

Póeźtowy ks iii, HKs -<- z^ais i*, AŻS-
HKs >:1, HKI (iłrnewikl* oary) Mata

(Kat.) 0:2. Metalowiec — PociłOwy
0:2. W tabeli prowadzi Zgoda (Swiętochł.)
przed AZS-em 1 Pocztowym KS.

W kdrtkułehcji ieAskićJ: HR§ (Kat.)
LĄEM ó:i, HKS (tarli, Góry) - Metalo-

wiec 2:0, Papiernia (Kalety) — Metalb'
wlec 0:2, HKS (T, G .) f- Papiernia 2:0,
Metalowiec — HKS (Kat.) 2:6,, ^apternia—
Meta Ib Wlec W.o. 6:3, HKS (kał.) ^'

pletnla #, o. 2:0. Na trela tabeli zna)'
dlii* «tą lelpól katowickiej Tęczy;

•fr „Tasiemcowe" mistrzostwa piłkar-
skie śląskiego Okręgu Źw. Zaw. Metalow-

ców znalazły wreszcie łWe tbtwiąkaille,
00 tlnalu Weszły: śl^ik (śwlątoehlowica),
HUta PUkój (N. Bytdrn), Bat6ry (GhotzttW,
1 Polonia (piekary) z tym,, ie o pierwsza
I drugie miejsce grać będzie §£tory tk

ślHkiem, zas & i1 4 ^olórtla z Hutą w

»oJ- ' "
•

Finały ddbędą się 12 bm.

Liczny udział, mlcdzioćy c.ii'cp-
śkiej, w zawodach le'-tr

6atletycz-
nych, był najlepszym sprawdzianem
dla inicjatorów, iż obrana droga jest

właściwa i w następstwie przystą-

piono do organizowania podobnych
iiftpfez również w innych gałęziach
Spóftu. Tak flp, ttirfiiój piłkatśki „bo-
baków" zorganizowany przy pomocy

Związku ŻŁwodowego Kolejarzy, z

udżiałefti óBbpdSW Od 12 dó 14.. lat,
wykazał ponownie, że młodzież wiej-
ska jest chętna do uprawiania spor-

tu, należy jedynie należycie" "zaopie-
kować się nią.

Po tych fca\vódach, podóbnie jak po

wspomnianych zawodach lekkoatle-

tycznych Wysłano w tśreil ódpo-
wiednló wyszkolóhyćh mśtniktófów

dla końt^Tiućwania akcji limaśówie-

fiia sportu. Óbźćniś prżyst.ęptlje Się
dó rozpóWszećhnłetiia. iiigby, któi'Ł',
tt> gałęź obok pozostałych gier pił-
karsldch, cieczy S«# fltiśym p6\VO-
dzenleitl Wśród sportowców rumufi-

sltitih.

W cciii łatwiejszego i Szybszego
rdspóWEZdchnlenia kultury fisyczliej
w całym kraju, Naczeliia Magistra-
tura Rumuńskiego Sportu Ludowe-

go powołała do życia tecftnicKne

szkoły sportowe w stopniu średnim,
które obok istniejących Akademii

Wychowania Fizycznego, wyszkolą
potrzebną ilość instruktorów dla

Obsadzenia wakujących stanowisk W

wiejskich szkołach powszechnych i

średnich.

Poza tym prowadzona jest akcja
Wśród Istniejących ofgatiizacyj Spor-
towych, fcWłaSZCza klubów piłkar-
skich, by zrozumiały one swój cha-

rakter społeczny — rozstały się z

dbtydhdZaSOWft trtćtódą wyławiania
talentów 1 ptzygtąpiły aa masowego

przyjmowania W śWoje szeregi mło-

dzieży danego ośrodka lub ""dzielnicy.
W Kónklueji można stwierdzić, że

rUłnUAśki imeh spottbWy pf2ebbra-
ził się już w całości w organizację
typti nowoczesnego, która opiera
£)ię pfżede WsByStKiifi fia ilośM CBłon-

ltów cźynnych spflśfód których Wy-
łania śię jakóść, pi'282 WytęŹófią pra-

cę pod właśoiwym kierownictwem.

Jtf„

Jubileuszowy zjetzd w Moskwie
H okazji jublleuizu 25-lecia , alpinizmu w

Związku Radzieckim rozpoczął się- w Mo-
skwie jubileuszowy zjazd Radzieckiego
ŹWiązkU Alpinistów. W zJSidzlfe blOt^ UdJlał

przedstawiciele wszystkich ośrodków tufy-

POhAżKA HOKEISTÓW SZWEDZKICH

W tZKOCJI

flawl^cy no loumeo w Anglii 'jzwo-izkl
zóspół hokejowy „Gfleto" ióżegiai vi/ Pal-
kirk mecz z czołową drutyrtą trkofiu Fał>
klrk llons", przogrywa|()c w

x

,oł-iiku
Bramki dla gospodarzy zdobyli: Ca; ' i>hi|
Casey — p6 2 oraz Sn&ddbrt I Mendiwn-

(Mikołów) „2, MetalewiM M ^^Im"- TuTM "

t

styki wyiokogórskiej oraz czołowi aiplnl-
Sćl z Moskwy, Leningradu i Innych miast
ŻŚfcR.

Dorobek 25-letniej działalności alpinistów
radzieckich wyraża się poważnymi osiąg-
nięclami. W ciągu tego czasu zdobyto
wszystkie większe szczyiy od Karpat do
Tlan-Szanu. W czasie wojny osiągnięto dru-

gi co do wysokości czczy, w Związku Ra-
dzieckim - „szczyt swyclosiwa" i «9 m

nad poziomem morze or«? dukonaiio pliirw
szych woJSć na JS niezdobytych wzniesień
'"•emlni I Tian-Szanii.

Masowy rozWó| alpinizmu w Zw^ikU (ta»
Jzlccklm chałaKt-iiyzuJą cyt y: do wOJny
•'L' C00 alpinistów zdeto normy na odzndkę
,a'j5i 'Ute zSfcft". w, tym iaki w piaiw-

ityeh WBjidsch na trudniaiiza uczyły
uckektnltiyio 1,000 «ipihlsldW,
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TYCH, którzy by sądzili, że mo-

wa będzie o Cracovli spotka
srosl zawód. Piłkarzom Cracovii po-

święciliśmy wiele miejsca.. Oczy-
wiście, żc można by jeszcze dodać, że

Parpan rozwieje „złą legendę" wo-

kół swej o3oby i zjawi się w najbliż-
szą niedzielę na boisku, by wspólnie
z ko!egami i zawodnikami Garbar-

ni stawiać czoła teamowi Wisła —

Tarnovia. W czasie okupacji zamie-

nił biflłonlebicelre barwy Krowodzy
na biało-czerwone Cracovll 1, z cze-

go jest bardzo zadowolony gdyż Cra-

covia dała mu możność wypłynię-
cia na szersze wody.

Można by także pisać ó tym, Jak

piłkarze Cracovii stwierdzają zgod-
nie, że najcięższym dla nich me-

czem był rewanżowy przeciw Wiśle

(1:1), najbardziej dramatycznym
pierwszy przeciw Warcie w Pozna-

niu, gdzie w kilka miesięcy później
zagrali najbardziej „pechowy", prze-

ginając z ZZK 0:1. Nader często

wracają piłkarze Cracowil w rozmo-

wach do niedawnego meczu z Legią
(0:0), twierdząc, że go wygrali —

tylko... sędzia 1... nieobecność preze-

sa żura... Prezes jest dla nich naj-j
lepszą „maskotą". Był na meczu z I

Wartą w Poznaniu — wygrali, był'
w Warszawie, gdy gyano przeciw
Polonii — wygrali, był w Rybniku— ,

wygraliTM

W kilka chwil po zdobyciu przez

drużynę mistrzowską Polski przy-

brał prezes „pontyfikalne" szaty |
Mikołaja i... obdarował najmłodszych
członków Cracovii „niebiańskimi"
dary. zapewniając m. in. 7 -mioletnią '

córeczkę Parpana, że jej tatusia nie |
już więcej boleć gardło 1 w|

przyszłym roku weźmie już osobi-

sty udział w zawodach o mistrzo-

stwo Polski

STOSY TELEGRAMÓW

Można -by i trzeba by nawet pisać
jak to pod adresem Cracovil nad-

chodzą stosy telegramów gratula-
cyjnych; a wśród podpisów zauważyć
rtumża: v-wojewody mgra Rubiń-

skiego. Borka starosty olkuskiego,
Inż, Prsovvorskiego, płk.Jacheeia,
Szczepaniaka, Polonii bytomskiej,
Resovii, Brdy itd. łtd. Oto jakiś
sympatyk zapewnia, „że fika kozły
z rado.-S ci' 'inny znów obliguje: „bra-
wo mistrz — mistrzem jednak za-

wsze być musi".

Trzeba by również napisać o tym,
to na kwadrans przed niedzielnym
meczem nie było jeszcze • w szatni

„Ojców zwycięstwa" — braci Roźan-

kowskich, którym „nawaliła" „Han-
za" w drodze z Myślenic, a Szewczyk
1 Dycjan byli już ubrani w biało-

czerwone dresy.

Skoro, już e Róiankowakich mo-

wa, to do wiadomości pięknych Czy-
telniczek podaje się, że młodszy
chce zdystansować brata i stanąć
wcześniej na ślubnym kobiercu, a

narzeczonej „ofiarował" w nledz'elę
jako prezent te 2 bramki. Możnaby
wreszcie powiedzieć o tym, że młod-

szy Jabłoński (li) najlepiej lubi z

Wisły Gracza (wyjąwszy 90 minut
na boisku), że „nestor" — Szeliga
zapewna, że obecnie w aureoli sła-

wy wycofuje się z czynego życia
sportowego, co koledzy jego przyj-
mują z... lekkim niedowierzaniem,
choć Szeliga powołuje się na czasy,

kiedy grał przeciw Kotlarczykom i

wskazuje Radonia wzgl. Poświata

jako swoich następców. Sam przy-

rzeka pomoc w „kształceniu" junio-
rów widząc jak trudna rola spoczy-

wa na ich trenerze St. Malczyku.
Wziął oa po Prusze na swe barki

odpowiedzialność za poziom gry Cra-

covil 1 wywiązał się ze swego zada-

nia doskonale, toteż dumny Jest z

telegramu gratulacyjnego Pruhy,
podobnie Jak dumny jest z poprzed-
nich wyników pracy a to: w okręgu
szczecińskim, doprowadzenia Łobzo-

wianki do kl. „A" 1 uratowania

„ Borku" przed spadkiem. Trzeba

by także „udzielić", głosu najmłod-
szym: Radoniowi 1 Kaszubie, by po-

wiedzieli, że cieszą się na nadcho-

dzące ferie w szkole obiecując wy-

zyskać wolny czas na łyżwiarstwo
1 koszykówkę.

NIE POMOGŁY GOŁĘBIE -

Z takich to szczegółów urosłaby
opowieść przydługa. Bo przecież nie

wolno pominąć milczenicm podob-
nych „ciekawostek" z obozu wicemi-

strza, gdzie bramkarz, Jurowicz

sławę niezawodnego obrońcy rzutów

karnych zawdzięcza... oryginalnemu
prezentowi jednego z sympatyków
Wisły, który po zwycięskim meczu

Wisły z Ruchem ofiarował Jurowi-

czowi parę gołębi, będąc przedmio-
tem podziwu i zazdrości znawców 1

miłośników tego ptactwa. Mówią, że

Jurowicz wolałby bronić rzut karny
na meczu z Cracoyią niż... główkę
Różankowskiego II?-

Minorowy nastrój w Wiśle minął
szybko. Nie było zresztą ku niemu

istotnego powodu. W przeciągu ist-

nienia Ligi nie zdarzyło się dotąd,
by któraś z drużyn szła tak od zwy-

cięstwa do zwycięstwa jak Wisła.

WKS. GRYF W TORUNIU

ROZWIĄZANY

Klub toruński WKS Gryf, • boga-
tej tradycji został rozwiązany. Za-

wodnicy gremialnie przeszli de ZS

Gwardii. (Ko;

Dwa stracone w drugiej rundzie j
punkty mówią najlepiej o walorach

diuisyuy, której nikt nie uważa za

gorczą od mistrza.

Czołowy skoczek Wisły, M. Samek-

Gąsienlca, oddawszy w przeddzień
finału pracę dyplomową na Poli-

technice powiedział na odjezdnem z

KraJrowa: „Czekamy jutro od was

dobrych wieści".

I były one naprawdę dobrel Wpraw
azie serca Wiślaków w Zakopanem
nie uznały je za najlepsze, ale...

Po wielu, wielu latach zdarzyło
się znów, że 2 czołowe drużyny kra-

kowskie zdystansowały wyraźnie po-

zostałych 12 rywalek. W tym sa-

mym czasie kiedy rozgrywały one

między sobą pojedynek na boisku

w Chorzowie jedna więcej przez ło-

dzian strzelona bramka oddawała

puchar śp. Kałuży w ręce fundato-

rów 1 reprezentacja grodu, gdzie ma-

ją swoją siedzibę mistrz 1 wicemistrz

Ligi. O tym „niespodziewanym po-

darunku Mikołajowym" mówi pre-

zes KOZPN, Filipkiewicz:

CIESZY SIĘ PAPA

— „Stała się rzecz, będąca zaprze-

czeniem wszelkiej teorii przypadko-
wości w piłce nożnej. Bo przecież
nie ulega wątpliwości, że mistrz i

w-mlstrz Ligi reprezentują najwyż-
szą klasę — polskiego piłkarstwa.
Abstrahując od tego, która z dru-

żyn była bardziej równą w rozgryw-

kach ligowych i że w niedzielnym
meczu zwycięstwo Craoovll nie pod-
legało dyskusji, stwierdzić trzeba

że Jedenastka, złożona z zawodników

tych dwóch drużyn nie ma równej
sobie w innch okręgach".

Stara rywalizacja śląsko-krakow-
ska, dająca Śląskowi hegemonię w

Lidze przez lata, poprzedzające woj-
nę, przechyla szalę obecnie zdecydo-
wanie na naszą stronę. Naszą ra-

1

dość potęguje jszcze obecność mło- J

dziutkich piłkarzy w wybranych ze- i

społach. Mam wielkie uznanie dla

wysokiej i równej na ogół formy Ja-1

błońskich i ich rówieśników — wie- 1

rzę, że talent Gracza, Kohuta przy- j
sporzy jeszcze laurów reprezentacji
Krakowa i repr. Polski, ale z dumą j
spoglądam na pracę przygotowania
rezerw której owocem Jest dzisiej-!
sza forma: Kaszuby, Radonia, Po-!

świata, Wapienników, Kubika 1 In. j
Pamiętam jaki to problem wyłonił!
się niedawno przed nami, gdy kontu-1

zja Kohuta nakazała szukanie za- I

stępców na mecz: Kraków — Śląsk I

w Chorzowie, Głowiliśmy czy powie-
rzyć Radoniowi stanowisko łącznika.
Dziś problem taki nie zaistniałby
już. Rutyna i celowa praca zrobiły
swoje. Cieszę się że młody Kuczyń-

ski w Taraovli, Kucharski, Bieniek,
Śliwa i Zatorski w Garbami dają
się poznać z coraz lepszej strony i.,,
przekonany jestem, że na powrót
Garbarni i Tarnovii do pierwszej Li-

gi nie będzemy czekali długo, Nasza

myśl i nasze wysiłki ciągle zwraca-

ją się ku młodym. Zarząd KOZPN

zrobił wszystko, co było w jego mo-

cy, by ułatwić klubom pracę na tym
właśnie polu. Specjalnie klubom ro-,

botniczym 1 dzielnicowym.
—- Obóz na „Czerwonym" pod No-

wym Targiem zdobył sobie zasłużo-

ne miano „kuźni talentów". Repre-
zentacja naszych „Orląt" zaskarbiła

sobie uznanie widzów w czasie dłu-

giego tournee po Ziemiach Odzyska-
nych. W repr. „Orląt" Polski na

meczu z młodzikami węgierskimi
grało wielu „Krakusów".

Nadchodzący okres zftnowy zasta-

je nas w pełni przygotowanymi do

kontynuowania akcji szkolenia. Szko-

limy piłkarzy, od najmłodszych po-

cząwszy, Instruktorów a nawet kie-

rowników sekcji wżgl. Ich zastęp-
ców. Będziemy starać się wszelkimi

siłami dotrzymać danego samym so-

bie przyrzeczenia; w każdym klubie

Instruktor. A klubów mamy oko-

ło 1501 Bt.Babzda

Kombji Cenłr. Zwicfzków Zawodowych
Członkowie Bydgoskiego Tow. Wioślar-

skiego przy ZMP zebrali się na przysta-

ni, w celu zbilansowania "dorobku na

walnym zebraniu.

Obradom przewodniczył włodarz mia-

sta -p. Twardzickl, w prezydium Zasiedli

m. in. przedstawiciel Zarzędu Głównego

300 butelek

koniaku
za piłkarza!!!

JAK donosi prasa francuska, nie-

słychany Wypadek zaszedł w [ ił-

karstwie francuskim. W piłkarstwie
tym odbywa się Wieczne polowanie
na graczy, którzy sę przedmiotem

^handlu pomiędzy poszczególnymi
klubami. Ostatnio klub RC Paru za-

i kupił od klubu „Cannes" gracza Lu.

| kaka, pochodnego z miasteczka Be-
^

sancon i zapłacił za niego w ni turze,
| da jęe 300 butelek koniaku U!

3 Lukak w ostatnim sezonie nie po-

> kazał nic nadzwyczajnego. Jest to

» chłopiec, który liczy 21 lat. RC Paris

| uważa jednak, ie dokonał świetnego •

| interesu i * Lukaka wyrośnie juł
| niedługo wspaniały gracz, szczegól-
| niej ma on specjalne zdolności do

| gry głowę.

ZMP Nowak I sekretarz generalny Rad

dia.Sp. -ąw KF i Sportu , KCZZ Kosman.

Zaiogi pod banderą BjW'startowały <u*

wsiyitkicii prawie organizowanych «» krl-

^u regatech odnosząc kożdo.- aiowo zwy-

cięstwa. Do najv/.eksiych sukcesów w se-

zonie minionym 'zbllćza sltr mistrzostwa

Palski, w których w 7 obsadzonych bla-

gach, odniasiono tylei zwycięstw, oraz w

spoikaniu międzypaństwowym xo Szweda-

mi, w którym na trzy startująca osady,
klubu dwie przybyły' pierwsze do mety.

Ogółom w sezonie 1 minionym wioślarze

Bi W przewiosłowali. okoio 26.000. kilome-

trów, z czego na osady męikie przypa-

da 15.865 km, a na żeńskie 9.645 km.

Największą ilość kilometrów przewio-
słował Wieśniak — 1613, dalej CiżrnowsW

1352 i Hałas 1337 km.

U kobiet pierwszeństwo zyskała - Kacz-

marek z 837 kilometrami przed TreuchTrf-

wą -851 i ©acanką 804 km.

W dyskusji zabierali glos pp.: Nowak,
Kosman i Lehman, stwierdzili oni jedno-
głośnie, te BTW położyło dla sportu Pol-

ski Ludowej bardzo poważne zasługi. v

Zebrani Jednogłośnie. wyrazili gotowość
przejścia pod odpowiedni pion KCZZ.

Po, udzieleniu absolutorium ustępujące-
mu zarządowi, ńa wniosek komisji matki

przystąpiono do wyboru nowych władz.

Prezesom klubu został jednogłośnie prze-

wodniczący Woj. Rady dla Spraw Młodzie-

ży I KF St. Lehman, viceprezasamj: Jablo-

niowski I Zajączkowski, sekretarzem

Marchlewski, skarbnikiem Figurski, naczel-

n!*.em Tomczak, gospodarzem admin. Ko-

walski,- gospodarzem taboru Oaca.

Przyjęto na zakończenie zebrania Jed-

nogłośnie wniosek prezesa, nadania tytu-
łu honorowego członka klubu byłemu
prezesowi ' Czajkowskiemu, Jak równia?

upoważniono nowy zarząd do złożenia

gratulacji Kongresowi Zjednoczenia.

Dookoła decydującego ipolktiiiitt
Z pmpglSfwy warszawskiego przybysza

RAKÓW jest miastem piłkarskim, Śląsk Górny czy Dolny szczycą się
większą Ilością zgłoszonych klub ów i zawodników, ale w żadnym wy--

padku nie mogą wykazać aię atmosferą, jaka panuje W podwawelskim gro-

dzie. P
:

łka nożna jest tam nie tylko emocjonującym widowiskiem, ale prze-

iyciensl

KTO interesuje się w Krakowie fut

boiem? Chyba wszyscy. Młodzie!

obojga płci — to zrozumiałe. Robot-

nik w niemniejszym stopniu, niż inte-

ligent. A granica wieku? Tej już chy-
ba wogóle nie ma.

Portrier w hotelu, w którym miesz-

kałam opowiadał mi, że córka jest
niepocieszona. Liczy 14 lat i jest
zwolenniczką Wisły, a on sam przy-

sięga na Cracovię. Takich rozdwojeń
rodzinnych można znaleźć więcej.

U fryzjera słyszałem rozmowę, jaką
ledwie trzymający się na nogach sta-

ruszek - inżynier prowadził z golą-
cym go niemniej siwym mistrzem

brzytwy, Inżynier pytał swego „opra

wrę", czy był na meczu. Otrzymał od

powiedź twierdzącą i dumne wyzna-

nie wiaryi «jestem zwolennikiem Cra

corii".

wow

gnębi poważna choroba
Rzym, w grudniu.
— Amedee...i, Nyy...ers! Braa..,vo,

brr a... vol Nieludzki wrzask tłumu wy

rostków zagłuszył mnie niemal zu-

pełnie. Przypadkowo znalazłem się
przy wejściu na stadion Internazio-

nale i byłem świadkiem niesamowi-

tej owacji na cześć dwu graczy tego

zespołu, wychodzących po treningu
do domu.

Tium obszarpanych., wyrostków od

i do 18 lat kłębił się i kotłował u

bram stadionu, walcząc o autografy
obu graczy, o prawo dotknięcia się
do nich, o ich uśmiech.

Scenka ta charakteryzuje do pewne

go stopnia dzisiejszy futbal włoski.

Na mecze przychodzi dziesiątki tysię
ey rozgorączkowanych i półprzytom-
nych kibiców, ludzie oszaleli zupeł-
nie na punkcie piłki nożnej. Nie jest
to jednak zdrowe zainteresowanie

sportem. Za kulisami tego entuzja-
zmu kryje się bowiem „gioco del

calcio", włoski. odpowiednik naszego

i.Zgodnij kto wygra". Konkurs ten nie

przyjął się w Polsce, ale we Wło-

szech podbił dosłownie cały kraj. Ty-
godniowe obroty są nieprawdopodob-
nie wysokie, nagrody sięgają setek

tysięcy lirów, gra każdy i każdy tra-

ci czas na rozważania, namysły, dy-
skusje, aby Wypełnić prawidłowo ku-

pon i czekać niecierpliwie na rezul-

taty niedzielne.

•ORCENSES"

Zniszczone wojnf\ i eksploatacyjną
polityką amerykańską Włochy mało

inyślą o ratowac;'u nwego kraju. Lu- j
Asiom dano „cśrconaea", a chociaż za- j
pomaiuM • chlebie, ło jednak i włdo

wiska wystarczają, aby odciągnąć du- j
żą część ludności od walki klasowej
i walki * imperializmem amerykań-
skim.

Włoska piłka nożna jest więc prze-

de wszystkim widowiskiem, ale o kia

sie znacznie gorsżej, niż przed wojną,
Włochy chorują na brak klasowych
piłkarzy, a aby. podnielć poziom spro

wadzają coraz częściej cudzoziem-

ców, płacąo im ogromne pieniądze za

grę w swych drużynach. Już teraz

widzimy w barwach zespołów wło-

skich zawodowców angielskich, fran-

cuskich, belgijskich, szwajcarskich,
węgierskich czeskich, austriackich, a

nawet jednego Islamdczyka! A jest to

dopiero początek i menażerowie klu-

bowi zapowiadają dalsze nabytki z

zagranicy.

ZAROBKI GWIAZD;

Ciekawe jest, il« też zarabiają
gwiazdy piłkarstwa włoskiego. Nie

ma na to regułyl Minimalne gaie mie

sięczne, ustalone przez Włoski Zwią-
zek Piłkarski wynoszą: 50.000 lirów

dla gracza I-ej Ligi, 30.000 lifów dla

n-ej i 20.000 lirów dla III-. ej. Za wy-

grany mecz zawodnik I-ej Ligi otrzy-

muje 20000 lirów!

Ale są to tylko martwe punkty, je-
dnego z paragrafów. 'Rzeczywistość
wygląda zupełnie inaczej i «arobkr p»

karsy włoskich >ą wprost nieprzy-
zwoite w porównaniu ze stopą życio-
wą przeciętnego obywatela tego kra-

ju. Taki naprzykład Campatelli ka-

pitan Interaazionale, nie otrzymuj
stałej gaży miesięcznej, ale... 100.000

Krów za ksuldy meezJ

Piłkarze Milano w pół godziny po

zwycięskim meczu z Torino otrzy-!
mali do rąk czeki na 100.000 lirów!;

Czy jednak te sumy są rekordami? i

Napewno miel

DOBRE INTERESY

Gracze zeszłorocznego mistrza —

Torino zarobili po 6 milionów lirów

każdy za zdobycie tytułu, następnie
wyjechali na tournśe po Brazylii, któ

re przyniosło każdemu po 400.000 li-

rów, nie licząc normalnych uposażeń
i premii za występ w barwach naro-

dowych!

Na .[mecze przychodzi przeciętnie
60.000 — 80.000 widzów. Bilety wstę-

pu wahają się w granicach od 350 do

1.500 lirów. Nic więc dziwnego, ta

po każdym prawie meczu wpływa do

kas driesiątki milionów

Fanatycy klubowi dokonywają ist-

nych wędrówek po Włoszech, jadąc
na mecze ligowe ze s;wą drużyną. Ki

blce sycylijscy w liczbie 3.000 prze-

mierzyli cały półwysep w drodze do

Mediolanu, a ponad 10.000 kibiców

Interaazionale z Mediolanu pojechało
do Turynu, aby oglądać spotkanie
gwych pupilków z Juventusem, A do

dajmy, że był to dzień powszedni,
czwartek!

Ale ani te zarobki, aai setki tysię-
cy kibiców, nie przynoszą nic naro-

dowi włoskiemu. Sport, który powi-
nien służyć interesom całego społe-
czeństwa, który powinien przyczy-

niać się do rpzwoju fizycznego^ całego
narodu, stał «ię właściwie czynnikiem
demoralizującym i dobrym źródłem

zysków dla kilku tysięcy graczy i kie

równików klukowyah. (fw).

ROZMOWY STARCÓW
— I ja chodziłem — powiada goić

—

na mecze przed wojną. Teraz nie

widzę, cóż za sens był by siedzieć na

boisku.

I rzeczywiście starszy pan z trudem

mógł odnaleźć własne palto, nie mniej
jednak okazało aię, źe jut doskonale

poinformowany o przebiegu spotka-
nia.

— Ale — powiada — to była sen-

sacja. W pierwszej minucie bramka,
a po tym dwie w jednej minucie, to

nie bywałe!

Rozmowy podobne słyszało się na

każdym kroku, czy to w biurach, czy

w warsztatach.

Kraków interesuje się pitką i do-

brze ją zna. Jeśli nawet temperamen-

ty czasami zbyt kię rozognią, to po

/fiyjrlr
meMii/e

Trener słiersewsklege IUSIM Bwnbleky
rozwiązał kontrakt z drułynę mistrza wio-

sennego I funkcja sprawować będzie
tylko do keftca bielącego roku. Demblcky
zamierza wyemigrować do Argentyny,.

Wyrebek, zawieszony bramkarz chorzow-

skiego Ruchu spróbował szczęścia w pił-
ce ręcznej, broniąc świątyni katowickie]
Tęczy. Debiut Jago w nowej roli wypadł
bardzo dobrze. Fachowcy uwatają, ta

Jest en wymarzonym
• bramkarzom szczy-

piorniaka, I rokuję mu wiatkę przyszłość.
emisariusza Ruchu rozpoczęli poszukl

wanla nowych twarzy do ligowej druty-
ny. Zapotrzebowanie jest duże, bo ehe-

rzowianla potrzebuję ał 6-cki zawodni-

ków.

Kapuśniak, reemigrant z Francji, bokiar

wagi średniej zasilił Baildon katowicki.

Plarwizę walkę. Jaką stoczył w Polsce

wygrał przaz techniczna k. o . demonstru-

jąc doskonały styl I technikę. Kapuśniak
Uczy 1 f lal.

«Iqskt OZB pozyskał nowego trenera

plaiclarskiego w osobie mj-ra Chojnickie-
go, który przebywa w Tarnowskich Gó-

rach. WydtLI szkoleniowy OZB rozpoczął
pertraktacje I zamierza zaangażować ma-

jora Chojnickiego w charakterze trenera

objazdowego.
Huta Zabrze zorganizuje pierwszy krok

bokserski śląskiego OZB' z kolteem blełą-
MiS

uspokojeniu, widz krakowski potrafi
obiektywnie ocenić Wartość spotkania
i zawodników. Ta stara kultura pił-
karska jest też przyczyną wielkiej ilo-

ści dobrych graczy. Młodzież miała

I ma wzory, to też wie, czego należy
się trzymać,

Rozumie się, ie tiasł przyjaciele
pod Wawelem zadarli wysoko nosa.

Teraz bardziej, nii .zazwyczaj^Mistri
1 wicemistrz, w dodatku puchar Ka-

łuży, — bez kija nawet nie przy-

stępuj.

, Nie mniej jednak odważymy się 1

przystąpimy.

Ze strony wybitnych koneserów pił
karstwa słyszałem, źe mecz nie był
na poziomie, jak to ongiś bywało.

Trudno doprawdy stwierdzić, czy

Zawsze dawniej bywało lepiej niż

dziś. Zdajemy sobie sprawę, że piłka
nasza nie osiągnęła jeszcze najwyż-
szego twego poziomu, ale mecz kra-

kowski należał stanowczo do lep-
szych i nie było by powodu wstydzić
się go nawet w obliczu obcych obser

watorów. Warunki nie były .łatwe.

Nie rozumiałem początkowo, dlaczego
gracze Cracovii ustawicznie tracą

równowagę. Czyżby tak doświadczo-

ny opiekun, jak Malczyk zapomniał o

należytym okołkowaniu? ^

Tajemnica wyjaśniła się później.
Nawierzchnia boiska Garbarni była
nie tylko śliska, ale { gliniasta, toteż

najdłuższe kołki nie wiele mogły po-

móc. Trzeba było dopiero zaaklima-

tyzować się i znaleźć właściwy ba-

lans, Cracovii udało ślę to nieco póź-
niej, aii graczom Wisły, ff

FAŁSZYWE UPRZEDZENIE

Do stadionu Garbarni miałent uprze-

dzenie, ehyba tylko dlatego, łe go nie

snąłem. Tym niilsze było rozczarowa-

nie. Nawierzchnia coprawda nie może

równać się s placem gry Wisły lub Cra-

eorii, ale gdy chodzi o trylbunę, to jest
te bodajie najlepsza w Polsce (panów
c Wrocławia proszę uprzejmie nie Uno-

sić się). Z każdego miejsca doskonała

widocznolf, a poza tym... w dalszej per-

spektywie kościół garnizonowy Św. Ka-

tarzyny, jeszcze jakaś wieża i w dali

symbol Krakowa stnellste wtełe ko-

leioła Panny Marii, na
- Wprost komin

Garbarni, która stała się twórcą khibu,
a na prawo domek t balkonem jednej
s Najpopularniejszych rodzin piłkar-
skich Krakowa — Kotlarcżyków.

Czy Józef Kotlurczyk przyglądał się
meczowi a własnych okien, czy teł znaj*
dował się na trybunie, tego nie zdoła-

liśmy stwierdzić. Tak ozy inaczej, miał

zapewne pretensje do swoich młodszych
kolegów klubowych s Wisły, ie uzy-

skawssy tak cenne bramki, nie umiel}
utraymać przewagi, a co gorsza pe kil-

ku sekundach oddali nawet; prowa-

dzenie,

RODACY Z LUDWINOWĄ

Z Ludwino wa wywodzi się sresstę nie

tyłka redsiaa Kotlarosyków, pochodzi

stamtąd również Kohut i warszawian!»

3zczutek. Teraz rozumiemy jeszcze le-

piej, . dlaczego walczył- tak zacięcie a

Cracuvig, która odwdzięczyła mu się
sresztę, stręcajęc do drugiej Ligi repre-

zentacyjny drużynę dzielnicy Ludwi-

nowskiej — Garbarnię.

Mecz niedzielny pozostanie na długa
w pamięci Uczestników. Miał On nieco-

dzienny przebieg, a poza tym był to wy-

jątkowy zbieg okoliczności, ie rywali-,
zujęce od niemal pół wieku drużyny'
znalazły się w decydującym boju.

Zwycięstwo Cracovii przyjęte zostało

przez większość widowni 1 uznaniem,
pdyż~zasłuży!a, ona' rta wyjrant-—A Fakt,,
iżw

:

ciggti' tegorocznych rozgrywek li-

gowych utrzymała się na równym po-

ziomie przemawia również na jej ko-

rsyść,

Cracovla była przy tym e tyle w gor-

szej sytuacji, ie w szeregach Jej brak
'

było Parpana. Wprawdzie jeden ae sta-

rych haazych zasłużonych repów tłuma-

czył mi, iż było to korzystne, niemniej
jednak udział Parpnna oznacza poważne

! wzmocnienie zespołu.

^ PARPAN NA TRYBUNIE

Biedny p. Tadeusz zmuszony był de>

nerwować się na trybunie. Spotkaliśmy
| go po meczu z opntulonę szyję. Jerf

już na srzczęScie • po operacji, straci!

wiele kilogramów, ale jest dobrej myśli
i zobaczymy go znów na boisku. Inna

rzecz, że wiadomość naszego korespon-
denta o zamiarze Parpana występienia
jeszcze w bież. roku uważamy za lek-

komyślność. Prosimy uprzejmie '.ble

ppieszyć się gdyż może ło kosztować

znów dłtiższ? pauzę, czego nie przeba-
czyła by mała córeczka.

Przymusowa pauza kilku graczy zmu-

siła Cracovif do wstawienia młodych,
nie wyszła na tym najgorzej, aczkol-

wiek stęrierdzić należy, ie w decyduję-
cym boju obowiązywał wszyetkirh wy-

«oig pracy. Starsi rzucali się w wir nie-

mniej energicznie, niż młodzież. Z dru-

giej strony jednak nie mogę się zgodzić
z twierdzeniem, jakie znalazłem w Jed-

nym z pism krakowskich, z którego
wynńka, że głównym twórca zwycięstwa
był Szeliga, w którego ręku (czy no-

gach) spoczywało podobno kierownic-,
two strategiczne; Podobne opinie napły
wały juł z Krakowa parokrotnie.

TRZEBA TYLKO CHCIEĆ

Mamy pełne sympatie dla wytrwałoś-
ci i ofiarności Szeligi, ale nigdy jakol
nie mogłem dostrzec specjalnych zdol-

ności strategicznych, a jui W żadnym
wypadku w meczu niedzielnym. Jeśli

ktoś nadawał ton grze ataku „cracoviae-
kiego" to przede wszystkim Różan-

kowski I.

Posiada on doskonałe warunki flzyra
ne, posiada dobrf technikę, toteż ż(iło
wać wypada, że nie wykazuje jakoś do.

statecznej ochoty do treningu. Skarży,
lifmy się już tylokrotnie na nasz atak

„kucyków", ie z rado£eię j powitalibyś-
my wreszcie w napadzie reprezentacyj-
nym napastników o prezencji

; braci

Róźnnkowpkich. Uważamy, łe ewentual-

ność taka leży w granicach moiliwolci

i «aleły wyłęezńie... od Ich . własna!

ambicji i pilności. 1*. ii.
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Klasyfikacja kobiet, sztafet i klubowa
na podstawie sezonu narciarskiego 1947/48

N'

JT numerze czwartkowym z dnia

2 bm. drztkmoaliimy pribę klasyfi-
kacji narciarzy na podstawie trzo-

nu 1947-48 w ujęciu mgr. L . FUche-

ra- Dziś dajemy dokończeni» tych
wypowiedzi. Dotyczą ona kUtyfika
e}i kobiet i sztafet.

r A PODSTAWIE sezonu narda

«kiego 1947/48 wyglądałaby na

stępująco:
1) Bnjakówna A S.N.P.T.T.

2) Kodciska T. — A. Z. S. W-wa

3) Grocholska B. — S.N.P.T.T.

4) Kowalska M. — T. S. Wisła

5) Hildł M. — S.N.P.T.T.

6) Bnjakówna E. — S.N.P.T.T,
7) Wawrytko Z. — S.N.P.T.T.

8) Ex aequo Naondekvmka J. —

A. Z. S. Wrocław, Stopek II. —

A. Z, S. Kraków, ZborowAa I.—

H. K. N . Zakopana.
Klasyfikację pań możnaby właści-

wie skończyć na trzech pierwszych,
wesęystkie pozostałe bowiem n'e re-

prezentują jeszcze wybitniejszej kla-

sy, a o wynikach ich decydował w

nazbyt wielkim stopnia przypadek.
A, Bujakówna wygrała mistrzostwo

Polski i Puchar Tatr.

Kodelska, chluba narciarska War-

seawy, była druga w Mistrzostwie

Polski 1 w Pucharze Tatr, zdobyła
ponadto Mistrzostwu Polski w slalo-

mie otwartym.
Grocholska wprawdzie w Karpaczu

nie startowała, ale zajęła III miejsce
w Pucharze Tatr, wykazując duły ta

lent i ambicję.

Kowalska była III w mistrzostwie

Po!ski 1 VI w Pucharze Tatr. Hild-

tówna zajęła IV miejsce, Ewa Buja-
kówna V miejsce w Mistrzgstwie Pol-

ski, Wawrytkówna zaś IV w Pucha-

rze Tatr. Z trzech ostatnich, Zborow

ska jest najlepiej zaawansowana tech

nicznie i uzyskała zaszczytne V miej-
sce w Pucharze Tatr, nie została jed-

x-ii.irŁu oujuiuxwna, Ktoiu Aujuat.je
I miejsce na liście klasyfikacyjnej

mgra Fischera.

nak sklasyfikowana w Mistrzostwie

Polski w Karpaczu, gdzie Naornla-

kowska zajęła VI, a Stepek VII miej-
sce.

SZTAFETA 4 x 10 KM

1) T. S . Wisła Zakopane
2) S. K. N. Katowice

3) S. N. P. T. T. Zakopane
4) H. K. N. Zakopane
5} S. Z. S. Kraków

6) T. S. Wisła II Zakopane
7) S. N. P. T. T. Zakopane II

8) OMTUR Warszawa

9) H. K. N. II Zakopane
10) T. S . Wisła Kraków.

KlasyEkację sztafet oparłem na za-

wadach sztafetowych o puchar kapit.
sportowego w Zakopanem i na szta-

fecie o Mistrzostwo Polski w Karpa-
czu.

ma czerw•

i
kacji, gdyi jak wiemy od red. Blechy

„Rudego Prava", Czechosłowacy już

WSsła posiadająca najleęszy w Pol-

ce zespół biegaczy zajmuje zasinie-

je i zdecydowanie pierwsze miejsce.
<7<espodzianką jest doskonała lokata

•arclarzy śląskich, którzy w Karpa-
zu potrafili stoczyć równą walkę z

zołowymi sztafetami zakopiańskimi,
legając ostatecznie tylko Wiflakom.

Czwarte miejsce H. K . N-u i piąte
A. Z. S.-u są niewątpliwie dużym suk

£esem dla tych klubów. Odnośnie dru

gich sztafet Wisły 1 S. N. P. T. T.

nieznaczną przewagę wykazała szta-

feta Wisły, która była wprawdzie za

sztafetą S. N. P. T . T. II w Zakopa-
nem, ale pokonała ją i to z większą
róinicą czasu na Mistrzostwach Pol-

ski w Karpaczu.

Na zakończenie przejdę do klasyfi-
kacji klubowej, jwzyjmując 10 punk-
tów za I miejsce, 9 p. za II miejsce
'td., w srtafetA zaś licząc podwójnie.

W ten sposób obliczona punktacja
daje klubom następującą kolejność!

1) S. N. P. T. T. Zakopane 135,5 pkt.
2) T. S. Wisła Zakopane 96,5 „

3) H, K. N. Zakopane «4 „

4) A. Z. S. Kraków 18»

5) S. K. N. Katowice 18„
6) S. N . Warta Cieszyn 15„
7)S.N.P.T.T.Biała 10„
8) Klub Narciarski Szczuk 9 »

9) A. Z. S. Warszawa 9„
10) OMTUR Warszawa 6„
11) T. S . Wisła Kraków 2.

12) A. Z. S. Wrocław 3.

Jak z powyższej tabelki wynika, S.

N. P. T. T. Zakopane uzyskało znacz-!

ną przewagę, którą ma do zawdzię-
czenia przede wszystkim swym do-1

skonałym zjazdowcom i skoczkom, a |

następnie paniom. Wisła zakopiańska j
zdobyła większość punktów przez

swych biegaczy i kombinatorów kla-

sycznych. Na trzecim miejscu uplaso-
wał się Harcerski Klub Narciarski z

Zakopanego. Harcerze zakopiańscy
zrobili w ubiegłym sezonie siedmio-

milowy krok nafrrzód, udawadniając,
że w swoich szeregach posiadają nie

tylko świetnie zapowiadających się
juniorów L. Dziedzica, ale silną ka-

drę dobrych zawodników, którzy w

sumie wywalczyli trzecie miejsce. H .

K. N., to trzeci klub z tej narciar-

skiej trójki najlepszych klubów w

Polsce.

Pozostałe kluby «łobyły punkty
przeważnie przez pojedyńcaych za-

wodników, względnie przez sztafety.

Analizując powyższą tabelkę, ude-

rza w niej olbrzymia przewaga nar-

ciarzy zakopiańskich, którzy w sumie

zdobyli trzy razy więcej punktów, niż

pozostałe kluby z całej Polski.

Na koniec, żeby nie wprowadzać w

błąd, jeszcze raz przypomnę i pod-
kreślę, że powyższa klasyfikacja *-

względni» tylko Wynikł elity narciar-

skiej 1 x tej tylko perspektywy na-

leży ją ocenić.
Zjazd na zboczach Al%

cn g&ngsfcrsfwo?
Z za kulis walki kolarskich

nie dotrzymuje słowa,

ii

iS

kończą się sz nse drużyny
— Więc ustalamy, że wszelkie na-

grody indywidualne za etapy i kla-

syfikację ogólną podzielimy • rówńor

miernie po wyścigu między członków

ekipy. Czy wszyscy zgadzają się?

— Taki Odpowiedzieli zgodnym chó
Organizatorzy wyścigu kolarskiego na

trasie Warszawa — Praga — Warscawa,
red. „Głosu Ludu" i PZKol. odbyli
pierwszę konferencję porozumiewawczą,
dttyezęeą tego wyścigu w 1949 r. Jak

należało spodziewać się, organizatorzy
polscy ustalili zgodnie, ie termin wy-

ścigu należy utrzymać w myśl intencji, esy też odwrotnie,
jakie przyświecały jego. powstaniu,
tym roku, tj. 1—9 maja-

Ustalono następnie, że wyścig w prze- [ IMPORT ŚNIEGU DO KOPENHAGI j wiek zdobędzie w pierwszej fazie wy

ciwieństwie de poprzedniego będzie KOPENHAGA, 5,12 (Obsł. wł.) . Na f dgU ,,ŻÓłU kos ful ,

k ?" ton |e TM ożc

miał w roku przyszłym .harakter jed- prxedmieściach Kopenhagi zorganizowa-1 tcZyĆ "f P ° m °. C
**

d °

_ni;t_ I . . , szego etapu gorsk.egor" U1
no pierwszy tegoroczny międzynarodo-i

Zamiast .projektowanej początkowo wy konkurs skoków narciarskich Zawio. I —Tak — odpowiedzieli po rkz

konferencji w Pradze. x drugim współ- dła jednak aura i organizatorzy mu- wtóry kolarze.

w tyra roku proponowali, aby wyści&
rcm kolarze zgromadzeni w mieszka-

W—P—W miał jednolity charakter. Do ^ kierownika technicznego zespołu
rozpatrzenia pozostanie tylko kwestia,

1
francuskiego.

czy start w przyszłym roku następi w | — I jeszcze jedno! Nie walczmy o

Pradze s półmetkiem w Warszawie, żółtą koszulkę lidera na pierwszych
etapach. Mogłoby to zmarnować na-

sze siły przed etapami górskimi. Czy
wszyscy zgadzają się, że jeśli ktokol-

nl kolarze zawodowi, których wybra-
no do ekipy narodowej, biorącej
udział w „Totir. de France".

Wszystko zapowiadało się pięknie,
zgoda panująca w czołówce kolar-

stwa francuskiego była wprost roz-

czulająca. Nikt nie poluje na zwycię-
stwa indywidualne, mówi się głównie
o zwycięstwie zespołowym, a

-

ewen
-

tualny indywidualny zwycięzca wyści

Archambaud myślał, że obecni za-

wodowcy francuscy' nie są jednak zu-

pełnie wyprani z cech prawdziwego
sportowca. Utrwaliła go jeszcze w tym
mniemaniu odprawa i wzruszająca jed
nomyśłność wszystkich zawodników.

Na etart Tour de France przybył pe-

łen najlepszych nadziei i wierzył w

sukcesy swych ptipilów; "

Rzeczywistość okazała się zupełnie
iinna. W klasyfikacji indywidualnej na

pierwszym miejscu uplasował się
Wioch, w klasyfikacji drużynowej -=-

Belgi*.

A wszystko rozbiło się o niesporto-

organizatorem, redakcję. „Rudego Pm-

•a", odbędzie się . w . końcu bm. konfe-

rencja w Warszawie.

Jeżeli chodzi o termin ' Wyścigu, Cze-

sieli na gwałt sprowadzać z pobliskiej: — A więc odprawa skończona.

Norwegii śnieg i wysypywać nim Ostatnie szczegóły omówimy bezpoś-
skocznię. / | rednio przed startem. Dziękuję!

W konkursie triumfował znany iko- Prowadzącym odprawę był znany

ęhotłowaey tę odmiennego sdania. Chcą czek norweski Petter Hugsted, uzysku- ongiś zawodowy kolarz francuski Mau

pfsełożyć wyścig na ezerwlee, spodsie- ,i?c notę 217,3.
wajęe ńę udziału kolańy radiieckich,
dla których termin w maju jest sbyt
wczesny. Doceniajęe znaczenie udziału

w wyścięa zawodników ZSRR; zada-

niem naszych władz będzie przekonać
Czeehosło* aków, jaka była' intencja
obu, organizatorów wyścigu..

Drugi punkt nia spowoduje kompli-

Zamia ł

pod szuh'en!fą
n^arcnie sportowej

W Argentynie odbyty się niedawno

zawody' lekkoatletyczne z udziałem

zawodników chilijskich. Nie osiągnięto
nadzwyczajnych ' rezultatów. Znany
mulat Trulsi uzyskał "zaledwie 16,2 na

110 m pł., a rewelacja"<iżie«ięc"oboiu
olimpijskiego Argentyńczyk Kistenma- ,

cher wygrał skok w dal wynikiem
7,09.

Zawody te były natomiast o tyle in-

teresujące, że w barwach Chili star-

tował oszczepnik Stendzeniks, tajem-
niczy Łotysz, ktÓTy po wojnie wystę-

pował początkowo w Niemczech za-

•V- ' " ^

a potem znalazł „schronie-
nie' Anglii. Stendzcniks osiągnął
nawet dobry wynik — 70,32 m, co jest
nowym rekordem Ameryki Południo-

we}.

Ciekawe jednak, jakimi drogami i

pod czyim patronatem dcstal s|ę ten

łotewski SS-owicc do Chili. Wydaje
się nam, że zamiast rzucać oszczepem,

winien on odsiadywać karę. Ma jed-
aak najwidoczniej mołnych patronów.

rice Archambaud, a słuchaczami zna-

. «a ijóizystijm odcinku etapowego wyścigu we Francji. Kolarz z wielkim

wysilMcm forsuje wzniesienie aby na mec ie otrzymać za swój trud nie.

proporcjonalnie małą nagrodę. Wysokie pewnie są tylko dla asów.

gu dzieli się z kolegami wysoką na-i we ; nieetyczne postępowanie człon-

grodą dlatego, że bez ich pomocy nie ków ekipy narodowej, o ich pogoń
zdołałby odnieść sukcesu. Iza pieniądzem, o swary i waśnie. Że

Jakże inaczej wygląda rzeczywi- tak się stało, można winić tylko sport
stość! zawodowy, sport który nie wychowu-

i je, lecz wypacza, który daje swym

I ofiarom nadzieje wysokich zarobków,
Gigantyczny wyścig kolarski Tour | lecz odbiera im charaktery,

de France wzbudzał zawsze ogromne

zainteresowanie, nie tylko w Europie
Zachodniej, lecz < na całym świecie.

Archambaud nie mógł opublikować
swych spostrzeżeń w czasie trwania

.,.

^

. , , . wyścigu, ani bezpośrednio po jego za-
Cięzk:e zmagania kolarzy z przeciw- , . .

_
. . f

. . . . , . . , kończeniu. Był związany k<
nościami atmosferycznymi, arcytrudna

1
. , .. ., ...

. .. 'i ak ° kierownik techniczny
wspinaczka na szczyty Pirenejów czy

'

Alp, długie etapy i wyrównana kon-

kurencja stanowiły tło do ciekawych
artykułów i reportaży, dodawały te-

mu wyścigowi uroku i czyniły go

atrakcją sezonu.'*

Rzeczywiście - Tour de France wy-

maga od kolarza doskonałego przy-

gotowania, żelaznej wytrzymałości i

dużego hartu ducha. Ten zawodnik,
który przebrnie do końca jest wart

wiele, ale, tak jak w każdym sporcie
zawodowym, wysiłek jego nie daje
nic społeczeństwu, a-wszystko ludziom

trzecim —

w danym wypadku fabry-
kantom rowerów.

Pisaliśmy nie dawno w Przeglądzie
o tragicznej śmierci kolarza belgijskie
go Depoortera. Tymczasem jednak wy

płynęła na światło dzienne nowa afe

"ra, dotycząca ostatniego Tour de

France. .
*

Głównym organizatorem Tour de

France są firmy rowerowe, dla któ-

rych wyścig jest (najlepszą reklamą
ich prodtlkcii. N:c więc dziwnego, że

pomysłowi fabrykanci robią wszystko,
aby zaciemnić prawdziwe kulisy wy-

ś.sgn aby nadać mu pozory prawdzi-
wsi walki sportowej 1 pod {rapujący-
mi tytułami przemycać reklamę swych
rowerów.

Nie interesuje ich jaka drużyna od-

niesie zwycięstwo zespołowe, ale na

Był związany kontraktem

musiał

czekać do chwili wygaśnięcia umowy.

I dopiero przed kilkunastu dniami

przemówił na łamach pewnej sporto-

wej gazety francuskiej.

Niesnaski w drużynie rozpoczęły się
już w pierwszym etapie. Nikt nie

chciał ciągnąć drugiego, każdy myślał
o sobie, a właściwie o swej kieszeni.

Mimo to udało się kolarzowi Bobet

zdobyć żółtą koszulkę lidera. Stracił

ją wkrótce, tym bardziej, że żaden z

kolegów nie chciał poświęcić się dla

niego. Byli o tyle w porządku, że urno

wa 'sprzed wyścigu nie zobowiązywa-
ła ich do dawania pomocy przed pier
wszym etapem górskim.

Bobet pragnął jednak za wszelką
cenę odzyskać tytuł lidera. Na szó-

stym etapie Bobet zafnicjonował ucie

czkę, która mu się udała. Odbił się
od czołówki w towarzystwie tylko
jedynego konkurenta — również Fran

cuza
— Mullera. Kiedy obaj byli już

dość daleko od najbliższego kolarza,
Mfiller odezwał się do Bóbet:

— Jedź dalej sam. Nie będę Cię
prowadził, nie mam po, co marnować

energii. Ni* jesteś członkiem mej eki-

py
— martw się sam. (Mfiller był

członkiem jednej z regionalnych ekip
francuskich).

Ze strony Mullera ,nie była to spe-

cjalna złośliwość, chociaż mógł po-

jakiej mark' rowerach dojechała ona
1

móc Bobetowi, jako rodakowi» Ale

do mety. Ich nie interesuje czy wy- Muller wiedział, że jeśli będzie cią-
grał ten lub ów kolarz, lecz jaki
wer był pierwszy na danym etapie.

Czy w*ęc w takich warunkach za-

wodowy kolarz może mieć ambicję ze

społową? Czy chce mu się oddać

resztki sił dla zwycięstwa drużyny
narodowei? Czy będzie pomagał ko-

ledze, jeśli nadarza mu się okazja ta

zainkasowania pokaźnej premii?

gnąć kolegę do mety, to na finiszu

Bobet minie go z łatwością, rozporzą-

dza on bowiem doskonałą końcówką.
—-Proszę cię ciągmijl Nie bój się,

me minę cię na finiszu —> zapewnił
Mfillera Bobet, który zorientował się
w intencjach kolegi — tobie zależy
na premii etapowej, mnie na „żółtej
koszulce".

— No dobrze! Będę ciągnął, ale ty
nie wyskoczysz z finiszem! Dajesz na

to słowo, Bobet?
— Masz moje słowo! — odpowie-

dział Bobet i od tej chwili Muller pro

wadząc na zmianę z Bobet coraz bar-

dziej oddalali się od reszty stawki.

Jechali wspólnie 'do ostatnich kilka

set metrów, fele właśnie wtedy. Bobet

rozpoczął finisz i zaskoczywszy tym
Mullera wygrał etap.

Na mecie rozpoczęły się. kłótnie,
Muller dopominał się o premię, wy-;

myślał Bobetowi, opowiadał naokoło

o złamaniu przez niego słowa, o bra-

ku koleżeństwa, o gangstersfwie.
Wszyscy kolarze dowiedzieli się bły-
skawicznie ó całej aferze.

Wieczorem, przy wspólnej kolacji,
członek ekipy francuskiej ' Teissere

odezwał się do Bobet:

Nie ma co mówić. Ładnie się
spisałeś)

— A o co ci chodtó?
— Nie udawaj głupiego! Dałeś sło-

wo Mullerowi, czy nie?
— Dałem, ale pod warunkiem, że

będzie mnie ciągnął!7
— Ciągnął cię, czy nie?
— Ciągnął, ale nie wystarczająco».
W rozmowę wdali się inni kolarze.

Jeden z nich zauważył:
— Jeśli tak postępujesz, to nie mo-

żesz liczyć na naszą-pomoc w dal-

szyćh etapachl Wygrasz Totir, a po-

tem powiesz, że nie dxieliez się nar

grodą, bo kłoś nie pomógł ci, ktoś

nie podał ći wody, albo coś podobne-
go. Nie bądź dla nas za mądry .chłop-
cze I

Od tej chwili narodowy zespół^fran
cuski przestał istnieć jako całość/Po-
tworzyły się grupki, po trzech^" czte-

rech kolarzy, które nawet potrafiły
płatać sobie wzajemne kawały na

:

trm

sie. Nikogo nie obchodziła sprawa z wy

cięstwa indywidualnego, każdy polo-
wał na nagrody, a rezultaty były ópła
kane.

Wypadek ten jest jeszcze jednym >

niekończącej się serii przykładów, de

maskujący prawdziwe oblicze sportu

zawodowego, (gw)

Redaguje Komtlel

Nakładem SpóldaleM
Wydawntcio-Oiwlatowo) „Czytelnik"

Redakcja:
Waisiawa, Mokotowska I'

tel; t.70 -01, 8.70-01, MMI

skrytka pocztowa lit

Administracja:
Warszawa, Daizyńsftlego ił

Konto P. K. O. I—«801

teU 171-11

Pranumorata miesięczna wynoal ll H"

Kwartalnie ...... il III.—

Egzemplarze wsteczne wysvla ilę P*

uprzednim wpłaceniu' na koiMe P. K- O.

Nr 1-1005 licząc ta egt. II <1- .

Przy kałdej wpłacie nateły podać de-

frładnie cal wpłaty. iain«e*n|ęe na odwe-
' ' cle prtekaiu.

Cena ogłoueAi
«mmXMosi=»1z»

Odbito w Drukarni ..Robotni!' .Nr1,
Zlotono w Diukarn] ZMP Wania*»

B-6591S


