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Nr 108 Warszawa, 23 grudnia 1948 r. Rok IV

PZB rewiduje niedzielne wyniki
r
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JUNIORZY SĄ JUŻ BARDZO SILNI
(OD SPECJALNEGO WYSŁANNIKA PRZEGLĄDU SPORTOWEGO")

NASI juniorzy bokserscy powrócili we wtorek do laafa. Uśpiony
dworzec w Kłodzka byl miejscem pożegnania. Chłopcy rozje-

chali się w doskonałych nastrojach na wszystkie krańce Polski, wio-

ząc ze sobą niezapomniane dla nich wspomnienia z pierwszej eska-

pady zagranicę.

m Li'l

WIELKI Kongpes Zjednoczeniowy
Polskiej Zjednoczonej Partii

Robotniczej zamknął prace w dniu 21

grudnia. Kilkudniowe obrady śledziła

z wielkim napięciem cala klasa robot-

nicza Polski a wraz z nią młodzież, dla

której Zjednoczenie dwu partii robot-

niczych będzie początkiem nowego,

wspaniałego rozwoju kultury ducho-

wej i fizycznej.

Skończyło się rozbicie mas pracują-
eychr tfPils^tsdł ętrlp realizacji Polski

Socjalistycznej, Polski ludzi pracy, Pol.

ski, gdzie zniknie wyzysk człowielca

prze: czlouńejta, Polski dobrobytu.
Na zakończenie

_
obrad Kongresu Pr§-

sydent Bierut powiedział:

„Uchwały Kongresu otwierają roz-

ległe możliwości i perspektywy nauki

i awansu młodzieży polskiejf.
W zakończeniu swej mowy Prezydent

xapetvnil:

„Wydźwigniemy wyżej kulturę i

naukę, sztukę i oświatę. Podwoimy
sity w walce o pokój! Wcielimy w

śycie doniosłe uchwały Kongresu!"
Jak na te słowa zareagowała młodzież

polska?

Widzieliśmy ją przed Politechniką na

wielkim wiecu ludności stolicy z okazji
saJcońcsenia Kongresu. Tysiące dziew-

cząt i chłopców i radością iv oczach siu

chała wypowiedzi Prezydenta Bieruta

'i Premiera Cyrankiewicza. Dziesiątki ty-

tięcy słuchało tych mów przy głośnikach
radiowych. Okrzyki i oklaski płynęły z

serca i z głębokiego zrozumienia istoty
przemian społecznych i gospodarczych.

Młodzież otrzyma wspaniałe warunki

do nauki, otrzyma takie szerokie moż-

liwości rozwijania się kultury fizycznej.
Zdrowy duch w zdrowym ciele będzie
hasłem realnym.

Młodzież polska kroczyć będzie w

pierwszych szeregach budowniczych so-

cjalizmu. Entzjasm jej dla Zjednocze-
nia jest wielki i zrozumiały.

— Odbyliśmy piękną wycieczkę —

mówił' z rozjaśnioną twarzą Kruża.

Jestefmy zachwyceni Pragą, dobrze

się nam boksowało, nawet knedlicz-

ki nam smakowały...

Nadchodzą święta i nasi juniorzy

będą mieli czas przetrawić swoje suk

cesy odniesione na dwóch ringach

Czechosłowacji. Sukcesy są nieza-

przeczone, jedqak z obowiązku spra-

wozdawcy, patrząc już spokojnie i

bez nerwów na dwa występy na-

szych „źrebaków" — mańmy zająć

się przede wszystkim pewnymi minu-

sami — bo { te niewątpliwie były

przy ocenie ',rimt*^inośći( VasaycJj'
młodych reprezentantów.

KLASYFIKUJEMY..

Oto nazwiska 9 chłopców, którzy
tak bardzo spodobali się fachowcom

czeskim: Liedtke, Kruża, Kazimier-

izak, Sznajder, Gnat, Brzóska i ex-

equo
— Ratajczak, Franek i Stec —

talk spróbowalibyśmy sklasyfikować.

Pierwsza pozycja naszej muchy jest

bezsporna. Wygrał dwie wałki (tym
samym mogą się pochwalić Kruża,
Sznajder i Brzóska), ale nie o to

nam chodzi. Poznańczyk ma zadatki

na klasowego pięściarza. Gdy wal-

czy
— młodziutka buzia wprowadza

na fałszywe tropy.

— To walczy stary rep
— mdwttt

Czesi, dziwiąc aię, że „mają do czy-

nienia z juniorem".

Kruża był najbardziej bojowy. Gdy

padł na moment na deski na ringu

Lucerny — byliśmy 1 wtedy spokoj-
ni o dalszy przebieg spotkania. -

(Dokończenie na str. 2-*f)

Ligia tenisistów
St. Zjednoczonych

W Nowym Jorku ogłoszono listę

klasyfikacyjną tenisistów St. Zjedno-

czonych. Przedstawia się ona nastę-

pująco: 1) Gonzales, 2) Schroeder,
3) Parker, 4) Talbert, 5) Falkenbnrg,

6) Cochel, 7) Seixas, S) Mulloy, 9)

Flam, 10) Likas.

Kobiety: 1) Osborne, 2) Brough, 3)

Hart, 4) Moran.

Gonzales był w ub. roku na lifcie

17-tyl

Anglicy nie pojadę
do Sztokholmu

Brytyjski Związek Hokeja na lodzie

postanowił zasadniczo nie brać udęaa
łu w hokejowych mistrzostwach {wia-
ta w, Sztokholmie. Ostateczna decyzja

zapadce wpraw<lzfe dopiero na na-

rtęptsym posiedzeniu 11 etysznia, jed-
nak ..nie zdaje by dokonano zmia-

ny.

Decyzja umotywowana jest tym, że

sport hokejowy w W. Brytanii nie jest
dostatecznie silny, by 6tawić czoło

Kanadyjczykom i Amerykanom. Ho-

kej angielski opiera cię przeważnie na

zawodowcach kanadyjskich i amery-

kańskich.

Gdyby nawet Związek zmienił swe

stanowisko, to fachowcy wskazują na

to, że mało byłoby czasu na zesta-

wienie zespołu i zapewnienie mu od-

powiedniego treningu, w czasie gdy

•eprezentacja Kanady i Ameryki bę-
dzie już w pełnej formie.

skorygował wyniki na ringu!
WYDZIAŁ SPORTOWY PZB rozpatrzył Iet protesty, które wpłynęły po orfat-

nlch walkach o wejścia do Ugl bokserskiej.
A więc, mecz Samorządowiec — Zjednoczeni, Wydział Sportowy uznał Jako

spotkanie towarzyskie, z'tego względu, ił dwu zawodników klubu pomorskie-
go weszło w skład reprezentacji Pol ski Juniorów.

Zawody nie zostały uprzednio przeło-
żone na inny termin, ponieważ.do oStat

niej chwili nie wiedziano czy Kruża

otrzyma paszport zagraniczny, .

Oficjalny mecz Samorządowiec —

Zjednoczenie wyznaczono na dzień 2

stycznia.

rekord

Mistrzyni Polski w gimnastyce — Ku-

rek Maria (ZKS Cracovia). Sport ten,

choć nie bardzo jeszcze popularny, jest

jednak podstawą wszystkich innych dy-

scyplin i dobrze byłoby, gdyby nasze

dziewczęta poszły śladami mistrzyni

Foto Studio — Kraków
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Życz enia Wesołych Świąt
składa

Czytelnikom,
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ZABRZE. Mecz pływacki, rozegrany

na pływalni miejskiej pomiędzy druży-

nowym mistrzem Polski bytomską Po-

lonią a Górnikiem (Zabrze), zakończył
się zwycięstwem pływaków Bytomia
69:62.

W ramach zawodów sztafeta górnicza
w składzie: Bernard, Serafin, Ramola i

Chwałcayk — pobiła rekord Polski w

sztafecie 4 x 100 m stylem klas., uzy-

skując doskonały czas 5:30,2 min.

Pozostałe wyniki były następujące:

Mężczyźni: 100 m. dow. Zimny (P)

1:05,5, 100 m klas. Serafin (G) 1:24,3,
100 m grzb. Gajdzikiewkz (P) 1:19,6,
200 m dow. Ramola (G) i Grcmlowski

(P) 2:21, 200 m klas. Tarabuła (G)

3:00, sztafeta 5 x 50 m dow. Polonia

2:30,9.

Kobiety: 100 m dow. Niedzielówna

(P) 2:31, 200 m klas. Tarabuła (G)

1:42.3, 100 m grzb. Grzeszczyk (P)

1:40, 200 m klas. Istclówna (G) 3:30,3,
sztafeta 3 x 100 m st. zm. Polonia 4:46.

W barwach Górnika występowali po

raz pierwszy po połączeniu zabrskich

klubów górniczych dawni pływacy i pły
waczld Zjednoczenia.

Odnośnie meczu Pafawag...— Huta. Za-

brze, to Wydział Sportowy postanowił
anulować decyzję delegata PZB; który

odgwizdał w. o." dla Pafawag z powodu

przedłużenia badań lekarskich. W. S.

orzekł, iż tego rodzaju uchybienie nie

może przeczyć rezultatom osiągniętym
na ringu.

Został jednak uznany protest klubn

wrocławskiego, który słusznie uważał,
że Gumowski nie może walczyć -w me- •

czach o wejście do Ligi w' okręgu -Ślą-
skim — wówczas gdy startował w roz-

grywkach drużynowych w okręgu Po-

morskim. Tak więc, walka Gumowski —

Faska została zweryfikowana jako w. o .

dla Faski. W ten sposób cały mecz zo-

stał zweryfikowany 8:8.

Pięciolatka
wych. fizycznego
w CSR

W Pradze odbyło się w minister-

stwie oświaty posiedzenie przewodni

czących komisji dla opracowania pię

eioletniego planu w dziedzinie wycho
wania fizycznego.

Wszystkie komisje, a jest ich dzie-

sięć, opracowały już z' grubsza swoje
projekty, które były tematem obrad.

W rezultacie postanowiono opracować

generalny plan pracy i rozbudowy wy

chowania fizycznego w okresie naj-
bliższych pięciu lat. Plan opracowany

zostanie dla całego państwa.

NAHIPSI DEBIUCI FBANCJI

Francuski Związek Tenisowy ogłosił listę
swych najlepszych rakiet w" grze podwój-
nej: 1) Bernard, Borołrs, Cochal, 4) Ab-

desselam, Bolelll, Boussus, Destrameeu,
Dubuć, Journu, Thomas.

Słuchacze wydziału icych. fiz. Pedagogicznego Instytutu w Moskwie przy ćwi czcniach

Gimnastylea cieszy się w ZSRR wielką popularnością. Lekcje gimnastyki plasty/xnej tu Moskiewskim Instytucie
Pedagogicznym
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Rok jubileuszowy polskiego piąściarstwa
20 lat walk naszej reprezentacji bokserskiej

ROK 1948 )M1 właściwie rokiem

jubileuszowym naszych pięścią-
rzy, którzy przed 20 laty zainaugu-
rowali serię spotkań międzypaństwo-
wych, wygrywają* z Austrią 10:6. Bi-

lans spotkań dotychczasowych jest dla

nas dodatni. Rozegraliśmy 59 meczy,

wygraliśmy 33, przegraliśmy 16, zre-

misowaliśmy 10.

Ciekawie jednak wygląda charakte-

rystyka spotkań międzypaństwowych
naszych pięściarzy, rozegranych na

obcych ringach. Okazuje się, te obcy
teren jest zawsze zapowiedzią poraż-

ki, chyba, ie przeciwnik ustępuje zde

cydowanie klasą. W kraju stoczyliś-
my 37 spotkań międzypaństwowych,
wygrywając 28, przegrywając tylko
4, remisując 5. Ale poza granicami by
ło już znacznie gorzej. Na 22 mecze

wygraliśmy zaledwie 5, pięć zremi-

sowaliśmy, a 12 razy zeszliśmy z rin

gu pokonani. Stosunek jest dla nas

ujemny: 152:202. Dopiero w 1937 ro-

ku wygraliśmy pierwsze spotkanie
wyjazdowe, bijąc Norwegię w Oslo

12:4. W 10 poprzednich spotkaniach
wyjazdowych zdołaliśmy tylko wywal
czyć dwa remiay z Austrią i CSR

(oba mecze w 1930 roku), ulegając
wszystkim Innym przeciwnikom. W

wyjazdach mieliśmy szczęście do prze

eirwników z Północy. Zwyciężyliśmy
Norwegię, Finlandię, Estonię, Szwe-

cję i Łotwę. Ale jui z CSR, Węgra-
mi, Włochami, Niemcami, czy nawet

Austrią nie potrafiliśmy dać «obie ra-

dr.

Po wojnie na 4 rozegrane zagranl-
eą spotkania 2 przegraliśmy, z 3 zre-

misowaliśmy.
Jalde miasta oglądały naszych re-

prezentantów? Budapeszt — 4 razy,

Pa-a/fc Czeska — 3, Sztokholm — 3,
Wrocław — 2, Dortmund — 2, Wie-

ąfeń, Essen, Wenecja, Oslo, Ryga,
Hels^ki, Chicago i Tallin —• po ra-

sie, były świadkami naszych wystę-

pów. /.
Barw polskich zagranicą broiuło

wielu pięściarzy, Który z nich okazał

•ię najlepszy?
Prsed kilku tygodniami w „Przeglą-

dzie" ukazał się artykuł, z którego
wynikało, że najwięcej razy występo-
wał w barwach narodowych i najwię
cej punktów zdobył Szymura. Ocęnia

z punktu widzenia występów zagra-

nicznych, musimy dojść do wniosku,
że popularny „Franio" nie jest w tej
dziedzinie najlepszym. Przyjrzyjmy się
honorowej liście:

Nazwisko łloić lloić

występów zdobytych
zagranicą punktów

1) Kolczyński 6 12

2) Rotholc i 12

3) Czortek 10 12

4) Szymura 8 9

5) Koziołek t 8

i) Piłat ł f 8

7) Arikl i 7

t) Woźniaklewlcz 3 i

f) Sewerynlak 4. 4

10) Majchrzyckl , S i

11) Pisarski 7 i

12) Sobkowiak 7 i

1J) Kowalski 4 S

14) Chychla 2 4

15) Grzywocz 2 4

16) Antkiewicz 3 4

17) Po 2 punkty zdobyli: Anioła, Kup-
ka, Górny, Stlbbe, Garnearefe, Bą-
kowski, Kajnar, Doroba, Waslak,
Grądkowskl, Lendzln, Szutczyński,
Białkowski, Sowiński ł Olejnik.

1B) Po 1 punkcie zdobyli: Seidel, To-

maszewski i Chmielewski.

Na pierwszym miejscu postawiliśmy
w naszej liście Kolczyńskiego, cho-

ciaż ma on taką samą ilość punktów
jak Rotholc. „Kolka" jednak wygrał
wszystkie spotkania w ringu, pod-
czas gdy Rothole odniósł jedno zwy-

cięstwo walkoverem, z powodu nad-

wagi Rappsilbera (Niemcy) w 1934

roku. W walce towarzyskiej padł wy

nik remisowy.
Byli tacy, dobrzy zresztą pięściarze,

którzy mimo kilkakrotnych występów
na ringach zagranicznych, nie odnie-

śli w walkach wyjazdowych ani jed-
nego zwycięstwa. Najgorzej wypadł
tutaj Forlański, który na 6 spotkań
wyjazdowych w reprezentacji Polski

nie zdobył ani jednego punktu. Kli-

mecki 5 razy walczył zagranicą i 5

razy przegrał. Rogalski i Sipiński wy

stępowali 3 razy i 3 razy przegrali.
Misiurewicz i Karpiński w 2 wystę-

pach. ponieśli 2 porażki.
Nawet taki as, jak Chmielewski,

który zdawało się był w okresie swe

go największego rozwoju, pięściarzem
nie do pobicia, na 4 występy repre-

zentacyjne zdobył tylko 1 punkt.
Z listy widzimy, że najwięcej wy-

jazdów miał Czortek. Zwiedził ka-

wał świata i zbierał oklaski w Oslo,
jąc jednak indywidualnych pięściarzy Dortmundzie, Helsinkach; Tallinie,

Koszykarze CSR przegrali
w Budapeszcie z Węgrami 41:46

Międzypaństwowe spotkanie koszy-
karzy Czechosłowacji i Węgier, roze-

grane w Budapeszcie, zakończyło się
zwycięstwem Węgrów w stosunku

46:41 (16:21).
Walka była bardzo zacięta. Czecho

•łowacja rozpoczęła dobrze i już po

krótkim czasie prowadziła 6:1. Wę-
grzy zdołali jednak wyrównać na 8:8.

Doskonale trzymała się piątka ezeska

Krepela — Benacek — Kozak — Mra

zek — Ko lar, która aa pięć minut

przed końcem wyciągnęła wynik aa

19:15. Zespół koszykarzy słowackich

podwyższył wynik dę przeswy aa

21:16.

Po przerwie grę ze strony CSR roz

poczęła grup* słowacka, która zbyt
wolno rozegrała się, toteż Węgrzy w

przeciągu nie wielu minut zdobyli 10

punktów, zmieniając sytuację Ba

22:26. Na pole wysłano skład „spar-

tański" z Tomsem, który nie mógł jed
nak nic zrobić, gdyi Madziarzy umie-

jętnie szachowali 1 utrzymali wynik
na 32:24. Dalsze zmiany w zespole cze

chosłowackim nie wiele pomogły, to-

też gdy wykluczono Kozaka, a Be-

necek, grający na bosaka złamał pa>
lec o nogi, nastąpił rozgrom i Wę-
grzy prowadzili 43:30. Czeohosłowaey
raz ieszeze zerwali wę i poprawili
©statecznie wynik na 46:41,

W drużynie czechosłowackiej dobry
był skład spartański, natomiast sła-

biej prezentowali się Słowacy. U Wę
gróW «pisali się najlepiej Novakow-

ski, MBz5H i Zsitroa.

Kierownictwo CSR miało pretensję
do sędziego węgierskiego Szilagyi, któ

ry był podobno bardzo stronniczy,
tak że Czechosłowacy dwukrotnie

chcieli zejść z boiska.

Koszy zdobyli dla Węgrów: Nova-

kowski 12, Zsiros 11, MSżofi 10, Na-

gy 6. Dla CSR: Benacek 11, Mrazek

7, Ezr 5, Kinsky 4, Krepela i' Kozak

po 3.

Budapeszcie (dwukrotnie), Wenecji,
Wrocławiu, Sztokholmie i Pradze. Nie

zapominajmy, że walczył takie w Du

blinie na mistrzostwach Europy, w

Berlinie o prawo reprezentowania'sta
rego Kontynentu w walce z USA,
oraz w szeregu wyjazdowych meczów

międzymiastowych.

Powracając do Kolczyńskiego, trze-

ba stwierdzić, że jest on szczęścia-
rzem. W reprezentacji wygrał wszyst
kie spotkania zagraniczne, ale w dru-

gich meczach, kiedy drużyna narodo-

wa występowała pod inną firmą, po-

nosił porażkę. Na przykład po uda-

nym debiucie w reprezentacji, kiedy
w Oslo znokautował w I rundzie

Andreassena, wystąpił w Nykoebingu
(Dania), gdzie nasza drużyna walczy-
ła z nieoficjalną reprezentacją Danii.

W meczu tym Kolczyński przegrał
walkę z Kopsem, b, dobrym zresztą
w owym czasie zawodnikiem. Podob-

nie było we Włoszech. W Wenecji
„Kolka" pokonał na punkty Binazzie-

go, ale w kilka dni potem w meczu

z Włochami B w Rimini zupełnie za-

służenie uległ Pittoriemu, którego po-

konał łatwo w Warszawie kilka mie-

sięcy wstecz.

Ciekawie wyglądają poszczególne

pojedynki pięściarzy na swoim 1 ob-

cym terenie: Bazarnik pokonał Zacha-

rę w Warszawie, ale przegrał z nim
w Pradze, Chmielewski przegrał z Szi

getirn w Budapeszcie, ale zwyciężył
go w Warszawie, Kowalski uległ Pei-

re w Wenecji, ale zwyciężył go w Po

znaniu, Klimecki pokonał Rademache-

ra w Warszawie, ale przegrał z nim

w Pradze, Szymura uległ Musinie we

Włoszech, ale pokonał go w Pozna-

niu, Skałecki wygrał z Tregersem
(Łotwa) w Toruniu, ale w Rydze ze-

szedł z ringu jako pokonany...

Na zakończenie przyjrzyjmy, się je-
szcze dokładnemu bilansowi naszych
spotkań na obcych ringach w meczach

z poszczególnymi państwami:
Państwo Ilość Zwy- Poraź- Remis

spotkaó cię- ka
stwo

Węgry « — 8 S

Niemcy 9 — S
CSR 1 — ł 1
Szwecja S 1 1 1
Austria 1 1
USA 1 1

Włochy 1 _ 1 _

Norwegia 1 1 —

Finlandia i 1
Estonia i 1 _

Łotwa i 1 —
—

1F. Gołębiewski

klapsów
na trasie Wrocław - Praga

PONAD
100 klapsów wymierzo-

no w przedziale pociągu wiozą-
cych nas do Pragi Egzekucja
chrztu" odbyła aię zaraz za steusją
graniczną Lichcov. Chłopcy bali. aię
jej więcej jak Czechósłowaków w

ringu. Poznaniacy zamknęli aię na-

wet w przedziale na klucz. , Na roz-

kaz Sztama niechętnie, ale wyszli 'na

„miejsce każni".

DOBRE RADY

— Pierwsza runda to badanie prze

ciwnika, w drugiej trzeba go roz-

gryźć, ostatnie starcie musi naleieć

do nas
— mówił Sztam w czasie

odprawy> na godzinę przed wyjściem
na ring Lucerny. Chłopcy zastoso-

wali się do wskazówek. Tylko Gnat

był „nieposłuszny", bo w trzeciej
rundzie już nie walczył.

SŁOWNE POJEDYNKI

SZNAJDER dokuczał bardzo Fran-

kowi w czasie podróży do Budziejo•
wic. Za poznaniakiem ujął się Sztam

i powiedział do. Ślązaka:
— Zrób wagę półciężką i idź w

ring wałczyć z Frankiem.

Na to Sznajder: „nie chcę dośtać

S lata więzienia za bicie trupów, wo-

lę nie dostać się w ręce prokurato-
ra... Banca.

wyprawie do CSR

juniorzy już są bardzo silni
daleko im do klasy seniorów

(Dalszy ciqg ze str.

Prażanie poderwali się z miejsc,
oczekując na klęskę Kruiy, by za

chwilę siedzieć już cicho 1 patrzeć
jak Zapłatka wylicza Gleza.

Nie potrzebuje powtarzać Kruży—>
mówił Sztam — by bił seriami. Ma

chłopiec to we krwi i to włąinie jest
jego najsilniejszą bronią,

DUCH MARTOftA

Sjozeclńskie zwycięstwo na4 M&r-

tonem zemściło się na Kazlmierega-
ku w Pradze. Wyszedł na ring zde-

koncentrowany. Vytlacll obok Lo-

renca (w. lekka) należał dosilnych
punktów" ósemki czeskiej: 1 w rezul-

tacie zasłużenie wygrał z Polakiem.

Reprymenda Sztam» zrobiła zwoje.
W Budzlejowicach Kazimierczuk wal

czyi ostrożnie, pracował mózgiem,
a gdy nadszedł moment, wykorzy-
stywał go na wypuszczenie swej
bomby.

Sznajder nie jest orłem, ale spełnił
swe zadanie. I on jest bojowy, a co

ważniejsze —- posłuszny. Walczył ściśle

według wskazówek trenera i zdobył dla

nas 4 punkty.

„DIABEŁEK Z PIOTRKOWA"

Z Brzóską nieco inna sprawa: „dia-
bełek s Piotrkowa" — jak ochrzcili go

Jak Sztolc przegrał przez k.o.
WZWIĄZKU ze sprawozdaniem naszego

korespondenta z meczu bokserskiego
o wejście do Ligi pomiędzy Hutą Zabrze

a PaFaWag, prostujemy pewną nieścisłość:

mianowicie p. Lisowski z Warszawy był
sędzią ringowym, a nie sędzią głównym.
Delegatem PZB natomiast byt p. Krassutki

Warszawy, który zadecydował w. o . z

powodu opóźnienia badania lekarskiego.
Odnośnie przebiegu meczu, to podaje-

my jeszcze kilka szczegółów: Faska prze-

grał z Gumowskim w I r. przez t. k. o.

na skutek kontuzji łuku brwi (przypadko-
we zderzenie).

Co sią tycz^ sensacyjnej walki Sztolc —

Matloch, to w pierwszej rundzie Matlocn

był bliski nokautu na skutek serii ucJe-

rzeń w szczękę, natomiast sytuacja zmle.

nita się w drugiej rundzie, w które] Ma-

wir.nzcit lvb mis

Generalny tekreiars Angielsfóego
Piłki JYoinaj p. Rottt byl niegdyi snu-

nym (również na kontynemit) sędzią
piłkarskim. Pewnęgo dnia został niemi

łosiernie wygwizdany i do szatni tura

cii w asyście policjanta angiehkiego.

Gdy podziękował mu za totvarzysłwo;
stróż bexphcxenstu* odrzekł % uimi*>

szl-lrm: ,JVi«ch mi pan nie thlfkuje,
£>- -h 'c^tMui mwsyeft naltiy róu>>

ni *. o,mWr:»"iui« tlę — ilepcami!

TUHNin HOKijewr w ZAKOPANI*

W twlęte Boiege Nifeduenie reicgr*-
I»y zostanie w Zakopanem turnia) hoke>

Iowy z udziałem: mistrza Polski „Craco
vii", wicemistrza Polski „Wisły", warszair

•kiego AZS I «Wlsly" ttsltoimftt».

tloch obnarzył słaby punkt Sztolca i za-

dał mu kilka uderzeń w żołądek. Po serii

takich ciosów Sztolc obsunął się po linach

na ziemię.

Ze

MECZ „TRANZYTOWY"
WĘGIER

Dwie bokserskie czołowe drużyny
węgierski® mają zamiar odbyć tour-

nśe po krajach skandynawskich. Ze-

społy tę jadąc tranzytem przez Pol-

skę zamierzają w Polsce rozegrać
Wika spotkań.

BQRSIRIY WROCŁAWSCY
NA WCZASACH

WROCŁAW. — Bokserzy wicemistrza okrę-
gu „Pafawag" udają tlę na «-dniowy
obóz kondycyjne,wypoczynkowy do Bieru-
towic. Bokserzy „P»fawagu" wyjetdiają
w składzie: Sawicki, Fa«ka, Czajkowski,
Popowskl, Sztolc, Szczepan, Kacior, Kru-

piński, Smyk, Polańczyk, Pajdowskl | Krze-

mień,
MUBZYNARODOWT TURNIC]
W POBNOIZINIU CICUK6W

W Hsdza odbył się międzynarodowy lu>-

niej w podnoszeniu eląiarów dla ciotko.
atletów wagi ciężkiej. Pierwsze", miejsce
xająl Holender Chsrlte, osiągając w trój-
boju olimpijskim 405 kg (wyclsktnle -

117,$ kg, rwanie 120 kg, pedrzut -

15T.5 kg). Na drugim mlajicu znaloł «|ę
•elg Allcrt — »2,1 kg. W ramteh trójboju
Allart ustanowił dwa nowa rekordy Bel.

gil: w wyciskaniu — 1JS kg I w rwaniu —

115 kg. Trzecim byl Duńczyk Petesen —

MO fcg.

Z Inicjatywy GZZS „Węgiel" (Katowice)
ma powstać w stolicy śląskiej klub wyso-

kogórski, prawdopodobnie przy miejsco-
wym PTT.

ilqski Okręgowy 7.w. Narciarski zakupił
dla swych juniorów 15 par nart skokowych,
co wypełni chociaż częściowo dotkliwa
braki w sprzęcie, jakie mają wszystkie
kluby fląikle.

Ugowa drużyna górnicza GZM Izom-
bierkl z Chruszczowa k, Bytomia została

ostatnia wzmocniona przez S deikpnslych
piłkarzy Concordll z Zabrza. Są to: Su-

chy, Burda, Stolorz, Pasternak I Zlmmer-

rnan, którzy skorzystał i automatycznego
zwolnienia w związku z dokonaną fuzją
klubów górniczych na terenie Zabrza.

Zarząd ilątklogo OZU unlewatnlł zawo-

dy lekkoatletyczne o mistrzostwo Polski,
które odbyły się w dniu 5.9 br. pomiędzy
Zjednoczeniem (Zabrze) l Zgodą (Święto-
chłowice), pozbawiając tytułu druiynowe
go mistrza tląska zespół zabrskl. Powo-

dem unieważnienia jest sfingowanie proto-
kółu t zawodów, w którym wpisane kpn
kurencje l zwycięzców — mimo, ie ta

punkty programu wcale się nia odbyły.
(Salsie dochodzenia w kierunku wykrycia
sprawców tej „machlojki" prowadzone
są nadal.

Zw. JCaw, Pracowników Spółdzielczych
organizuje w Katowicach w dniach i —

9 stycznia 174? mistrzostwo ogólnopolskie
W siatkówce mąskiej I tańsklej, w któ-

rych wezmą udział następujące zespoły:
SKS (W-wa), TUR (Udi), 8KI (Kraków) I

Tącta (Katowice).
Korzystają* ze zalesiani* karencji cily

szareg piłkarzy ilRsk* l Zagłąble itmle-
rie zmieni barwy klubowe I tik mówi ii*
ia: reprezentacyjny bramkarz tląski Bud-

ny t Kop. Dąblaóike Wystąpi w chorzow-
skim Ruchu; Gruner (Piast Ol.) w sosno-

wieckiej Unii, tam tei ma wylądowaC do-

skonały piłkarz Baildonu Szymura.

jego koledzy —

pou snanę nam żywio-
łowości? nie poczynił większych postę-

pów technicznych i taktycznych. Brzós-

ka walczy jeszcze dziko; odbija się na

jego postępach brak fachowej stałej
opieki, jakiej nie mą w małym Piotr-

kowie.

Gdyby ni* incydent * ręk«w$eą—Jbyi
może Gnat zasłużyłby na wyższą lokatę.
Wakzył po prostu za krótko. Sztam Jest

zadowolony • reaslrsygnieeia sporu

«Franek esy Gna»' 1 i rokuje dobrę
przyszłość swemu rodakom .z Byd-
goszczy, Ratajczak i Franek — posia-
da podo^iłł wądy T zbliżone spięty.
Ofyg techniczni« . aq , nie^i, przeżywaj»,

kryzys, gdy trafię na zabijakę. Jeśli

przełamię opory wewnętrzne (brak im

sepca, by iść za ciosem) — doczekają
się rnołe znowu wyjazdu zagranicę.
Stee nic umie wykorzystać swej wagi-
Jego pógromca Jurcą (Budgiejprjcę)
wążył ó 14 kilo mniej, mimo to on

znajdował się w ataku. Ostatnia runda

ofenzywy Steca nie zdała się już na

wiele. Tym razem nie kwestionowaliś-

my porażki Steca. -

KARNOŚĆ W DRUŻYNIE

Bardzo powierzchownie wyliczyliś-
my wady i zalety nsszych juniorów.
Pisząc o zaletach musmy dodać: nasi

juniorzy to karni, mili chłopcy. Nie za-

notowano żadnego, incydentu (papierosy
— Kruża...) polubili się w czasie dłu-

giego pobytu w CSR, zawarli więzy
przyjałni.

Opinie kierownictwa sę podobne.
Mec. Banc, trener Sztam i sędzia Za-

płatka za b. zadowoleni zarówno z wy-

ników, jak i s postawy członków dru-

iyny.
-— WJęeeJ takich spotkań — mówił

Sztam — cóź kiedy boję się, ie nikt,
nie będzie chciał walczyć z naszymi ju-
niorami. Sę po prostu za silni.

Szlam ma rację, ale... Niech wyjazd
i zwycięstwa naszych juniorów będę dla

nich zachętę do dalszej pracy. Niech

będą tak silni, by mogli walczyć i zwy-

ciężać a... seniorami. A ci gę narazie

górę.
— Z reprezentacji Polski przegrali,

bylmy 14:? — powiedział Zapłatka w

drodze powrotnej, gdyi chyba tylko
w muszej młodzicy mogliby liczyć na

sukces. Tom.

UWAGA NA >yATOMóWKĘ"
NAJWESELSZYM z naszych chłop

ców był Sznajder. Koledzy nie do-

równywali mu w dowcipie. Udało

się to tylko Sztamowi, który przy-

słuchiwał się jak Sznajder odgraża
się, że pokona w najbliższym meczu

Kazimierczaka.
— Uważaj na jego ,yatomówk<?'—

powiedział pan Feliks — byś po tym
nie opowiadał, że nie Marfon nau-

czył cię boksu, ale Kazimierczak...

CZY TO FLAP...T

JESTESMY W DRODZE PO-

WROTNEJ. Na jakiejś stacji wcho-

dzą do przedziału Ceeszki. Ody MO*

baczyły Zapłatkę, który miał na gło-
wie czapkę Kruży, jedna z nich za-

wołała do aąsiadki — patrz, to jest
chyba Flap z filmu!

Oczywiście nie wyprowadzaliśmy
je z błędu. Niestety kłamstwo wy-

szło na jaw. Liedtke nie był wcale

podobny do... Flipa.

GOŚCINNOŚĆ CZECHOSŁOWACKA

GOSPODARZE przyjmowali nas

b. gościnnie. W Pradze jest wszyst-
ko na „listki". Na drogę dostaliśmy
jednak od prezesa Vodraski paczki,
w których z zadowoleniem znaleźli-

śmy nawet kiełbasę.

,^.prowizacyjne brakV starali sif

wynagrodzić Czesi w inny sposób.
Prowadzili nas na wszystkie mecze

hokejowe i do kina. W kawiarniach

praskich, gdy ukazywali się Pola-

cy
— orkiestry witały nas „Warsza-

wą" i „Góralu czyci nie żal'', W

czasie meczu hokejowego MTK —

Bokol Budziejovice przez megafon
zapowiedziano, że na stadionie znaj-
dują się słynni polscy juniorzy.

CICERONE PRASKI

PO PRADZE oprowadzał nas b.

sympatyczny Polak ożeniony z Cza-

szką Zbigniew Baranowski. Ro-

bił to znacznie lepiej, niż doskonały
zresztą przewodnik „Cedoka" (od-
powiednik naszego Orbisu).

Baranowski zrobił nam jeszcze
jedną przysługę. Znał dobrze junio-
rów CSR i udzielił wiele wskazówek

SŻtamowi. (T)

m

I

na meczu o wejście do Ugi
PONIŻEJ podajemy obsadę sędziowską

na najbliższe meczę o wejście do

Ligi bokserskiej.
I słyczeft (mecz odłożony t dnia 19.12):
Otfra — Warta W Szczecinie, w ringu

Snowackl (Gd,), na punkty Maciejewski
(W-wa), Jaruszka (Gd.), Krasuski (W-wa).

9 stycień Sedanla — Odra w Gdańsku,
w ringu Edm. Sleroczewskl (Ł), na punk-
ty Bapc (Pozn ). Maciejewski (W-wa), Kra-

suski (W-wa), delegat PZB Krasuski,

Zryw — Hula Zabrze w Łodzi, na ringu
Lwowski (W-ws), ns punkty Bielewicz

(Pozn.), Pjqseckl (W-wa), Kaleński (W.wa),
delegat Gataj (W-wa).

Radomiak — Cracovia w Radomiu, w rin-

gu Kubiak (Ł.) , na pypkty Marciniak (l.) ,

Łukaszewski (£!.), Checko (Cz.), delegat
Karski (W-wa). {
.Gwardia (V/-wa) — Gwardia (Rzeszów)

w Rzeszowie, w ringu Twardowski (Ł.) na

punkty Markowski (SI.), Federowięz (SI.),
Bohdanowicz Klemens (Kr.), deiegat Łu-

komskl (W.wa). .

lublintanka —• Samorządowiec w Lubli-

nie, w ringu Neuding (W-wa), na punkty
Koszullńtkl (W-wa), Czernik (Ł.); Cłcha-

wa (Rz,), delegat Kljtynkgwskl (W-wa).
1« styczeń: Gadanie — Warta w Gdań-

sku, w ringu Kamiński (Szcz.), na punkty
Mazurowlcz (Szcz.), Lewicki (Tor.), Kup-
fersztajn (W-wa), delegat GałaJ (W-wa).

ZZK Gwardia (Gd.) w Poznaniu, w

ringu Sikorski (t), na punkty Dali (W-wa).

Pojedynek łyżwiarzy ZSRR
dla uczczenia, sportowca - bohatera

W niedziel* odbyły się w Moskwie
trzecie doroczne zawody łyiwlarskle w

jeździe szybkiej, poświęcone pamięci
3-krotnego mistrza ZSRR w tej dziedzinie

sportu .AnalolIJa Kapcżltoklago. Kapczińtkf
poniósł bohaterską śmierć, w ciągu ostat-

niej wojny.
Zawody Im, Kapczlńsklago tą coroczni*

jedną z najpoważniejszych Imprez łyiwiar
sklch ZSRR. Obecnie startowało w nich
so czołowych zawodników radzieckich,
wSród nich mistrzowie l rekordziści ZSRR,
a więc BlolJiJew, Uuskln I Sarglejaw. Ine

wacją w tym reku byłe dopuszczeni* dt>
udziału w zawodach chłopców I dziewcząt,
trenowanych swego «stu przez Kaliń-

skiego.

Najbardziej ciekawą I emocjonującą by-
ła walka e pierwsze miejsce w grupie
mistrzów, którzy rUrlowflll ns dystansach
500 l 5M0 m. Zwycięsko wyszedł z niej
Bieijajew („Dynamo"), zajmując w ogólnej
klasyfikacji pierwsza miejsce, przed pf0.

szlnem.

W konkurencll kobiecej dyiUn» wy|«|.<
gów wynosił soo i 5000 m, Zwydąitwe
zdobyła tu łemulo („Pyname"), uzysku-
Jąc w sumie najwląkscą liczbę punktów

Pierwsze miejsce w konkurencji Junio-
rów zdobył równie* («wodnik „Pynamo" -

Godlewski, podczas gdy zwycięstwo wśród

dziewcząt pnypedlo (plfunowej („Raiei.
wy Pracy").

Po zawodach fylwlorie, którzy zajęli
Pierwsze mlejtce w poszczególnych konku-

rencjach, otrzymali nagrody Im. K«DHIA>

sklego.

W Moskwie rozpoczęły się rozgrywki o

mistrzostwo miasta w koszykówce, w pier-
wszym dniu odbyły tlę spotkania między
„Dynamo" I 8KIF.(Sportowy Klub Instytu-
»U Kultury Fizycznej) oraz „Lokomotlv" _

MAI (Moskiewski Instytut lotniczy), najpo
ważniejszymi, pretendentami do tytułu mi-

strzowskiego. Oba mecze nie przyniosły
żadnych niespodzianek, kończąc się zwy.

eiętlwaml faworytów: „Dynamo" I „Loko-
motlv".

MARYNA**! !»* BTIUI f*

Rozegrany w Onlalnle ms« pląśclankf
mlądzy reprezentację Merynarkl Wojennej
i gnleinMiką „Stellą" zakończył się zwy-

dflłtwem . marynarzy »7, którzy nąjlep-
szych swoich zawodników mieli w tlgen-
łle 1 Kotweslńsklm. Ten ostatni znokauto-
wał niespodziewanie w II rundzie repre-

zanlunta Poznania. <~ lmlgoiklege, '

Wyniki techniczne (na l m. zawodnicy
„ Stelli"):

w mutzej — Zabłocki uległ ilganzle; w

koguciej - Kwafnlewtki zremisował z Kur
w piórkowej T Domagalski wygrsł

w H-dm starciu przaz dyskwalifikacją M|.
keiHj w lekkie) Weiełewtkl II wypunk
t«wsł Zydiewiklego; w póltrednlej -

imlgorskl został w II rundzie znokflutowa-

ny przeć Kętwatlńtklego; w irednle)
•udzyńikl przegrał w I r, przez f, k, e.

z Czeplelewsklm; w pólclątkle]' Weselew-
•kl I wygrał z Wlaciorkowsklmi w elęt>
kle) ^

Olejniczak uległ w s-drn starciu
przez t. k. e. Grabowskiemu,

Bourek (SI.), Gllglnes (Szcz.), delegat
Pernak (W-wa).

Zryw — PeFaWag w . Łodzi, w ringu
Ćwikliński (SI.) , na punkty Mlsiorny (P-),
Federowicz (Si.) , Linke W. (SI.), deiegat
Karski (W.wa),

Radomiak -- Beiary w Radomiu, w rin-

gu Twardowski (Ł.) , na punkty Drożdżyńr
ski (Rz.), Chrostowski (Wr.), Landau (Wr.)
delegat ŁukomskI (W-wa).

Cwerdi* (Rz.) — Wtóisniars w Rzeszo-

wie, w ringu Koszullńęki (W-wa), na punk-
ty Matura (S|.), Bohdanowicz (Kr.), Kra-

suski" (W-wa), delegat Krasuski (W-wa).
Lublin — Zjednoczeni w Lublinie, w rin-

gu Brabański (SI.) , na punkty Sucharda

(W-wa), Szot (Rz.), Rutkowski (W^W.a), de-

legat Kiźynkows.ki (W-wa).

sportem
polskim

Praskie „Svobodne Slovo" zapowiada-
jąc mecz bokserskich juniprów Polski i

CSR pisze, że boks jest sportem naro-

dowymi Polaków i żc prześcignął Iiopu?
larnością łego rodzaju sporty jak piłkę
nożna, hokej, tenis, kolarstwo. Dzien-

nik czechosłowacki pisze, że na mecze

Polska — ZSRR było 35.000 widzów a

amatorów oglądania go pięć razy wię-
cej. Wszystkie międzypaństwowe 'pofr
kania są stałe wyprzedane.

Raduje nas, że boks cieszy się u nas

rzeczywiście wacik? populernośeię, nie

ninlej jednak nie odebrał pierwszeństwa
piłce nożnej, która podobnie jak w

CSR krorzy na pierwszej posyeji. Miej.
see na zawodach są n nas rzeczywiście
wyprzedane, ale w wielkim stopniu I

dlatego, ie nie posiadamy do tej pory

odpowiednio chłonnych ba!.

„GÓRNIK" (WAŁBRZYCH) _
HCP (POZNAA)

!iS

WROCŁAW, -

w Wałbrzychu rozegrany
został mecr bokserski między'poznański
jłfulyną HCP a miejscowym „Odrnlklam"
I. dał wynik remisowy.

Wyniki techniczne: w muszej Franek»-
wlak (HCP) wygrał z Winłariklm (O); w

koguciej
^ Balcer (HCp): przegrał przei

e ;w "
ze Stelmachem; w^lórkowaj—

Kominek (HCP) wygrał ze Szczygielskim?
w lekkiej Wilczek (HCP) przegrał wy
soko z Dominiakiem; w pólirednlej I -

Jezierski, (HCP) przegrał z Szewcem; w

Pólirednlej, II -w Adziń«kl (HCP) przegra»
w 1-tzeJ minucie przez k. o .

* Michala-
kiem; w średniej — Ratyńskl (HCP) wygrał
po »labe) walce z Maclakl.m; w( pdłelęł-
kle) — Kublek (HCP) wygrał w. f P»'
wodu breku przeciwnika; -

KMMKKI RIMISUJI t XOtie»4
W OttrowlB odbyło tlę «potkanie pl»

śclarskle między reprezentacjami Ostrowie
wie I Dolnego lląske. Mec* Hkończył Hf
iwyclęs lwem1 miejscowych 1i7. Najdekew.
wą, welkę dnla stoczyll w clątklej Klima*-
kil Kałaczko, zakończanej wynikiem I»
mlsowym.
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ON DO CIEBIE
TY NA NIEGO

Z PIŁKĄ
i

CZŁOWIEK SPORTOWO

NIEKULTURALNY

(czyli Prolog mówi)

S^opircr ponura
Umawiali
mnie już nie raz,
bo potrzeba
tu trerterit.

Podziwia mnie cały świat,
o jakżem z tego, najmilsi, rad

Bucuresti, St. Moritz,
fachman i zwyczajny widz.

KAZIMIERZ GRTŻEWSKI

Wymawiają mi koledzy,
ie sportowej nie mam wiedzy
Domagają się kobiety,
abym wygląd miał atlety
i bicepsy i kondycję,
abym robił egzercycje
rflby to sportowy as,

oczywiście as dla mas.

Mówią, do mnie w oczach z łezką
gdybyś tak był Maliszewskim...

Mąliszewski to jest szczyt,
Maliszewskim nie być — wstyd.

CHÓR
(na melodię '„O piękna Signoilta"...)

Rozwija się fizycznie
i atletycznie,
wygląda nie od wczoraj —

wzór gladiatora.

TADEUSZ MALISZEWSKI

(łpiewa na melodię „Narty, narty"...)

Piłka nożna —

w to mi graj,
to pasjonuje dziś cały kraj,
autorytet daje mi,
jako znawcy pełnej krwi.

Każdego Gracza
mam od smarkacza,
jaką karierę urobi
wiem to na „pe".
Pytią Delficką
swą mnie ludziska,
bo przepowiadam
każdą klapę.

(Śpiewa do Tadeusza Maliszewskiego na

melodię „Ty pójdziesz górę, a Ja dolinę")

Ja pójdę górą,
a ty w dolinie
zostań bez słowa —

pięściarską kulturę
rozwijać to moją
misja dziejowa.

W tej szczytnej pracy,

mówią rodacy —

^

mnie się poszczęści,
bo nawet w nożne

już się niemożna

obyć bez pięści.

CHÓR SĘDZIÓW SPORTOWYCH

(ipiewa na melodię „Jak to na wojenci
ładnie")

I SĘDZIA:
Aż mnie coś pod sercem ściska,
kiedy jadę do Grodziska.

n SĘDZIA:
Strach mnie dławi w garle kością,
gdy się spotkam z publicznością.

ni SĘDZIA:
Bezustannie mi się marzy

wielki sukces gospodarzy,
no, bo w razie ich porażki
doznaję pęknięcia czaszki.

IV SĘDZIA:
Mnie na niczym nie zależy,
zamiast kończyn mam protezy.

V SĘDZIA:
Ja odkładam od lat tylu
na tankietkę z demobilu.

(razem, głosem pełnym determinacji, na

melodię: „Za rok, za dzień, za chwilę...")

Minęło spotkań tyle,
jak szybko płynie czas

—

za rok, za dzień, za chwilę
razem nie będzie nas.

WOJCIECH NATANSON
(projektodawca niezrealizowanej dotąd na-

grody za walkę tair, mówi głosem smutnym)

Minęła jesień,
przemija zima,
natchnął mnie wrzesień,
nagrody „ni ma".

Chociaż się tyle
odbywa gier,
me mą nagrody
za walkę fair.

Czyżby dlatego, •
'

(coś mi się cni),
że nikt by nie chciał

wejść do jury?

Proponowałem
wraz z Kurkiem Jalu,
teraz rozumiem
i nie mam żalu,

gdy się rozejrzę
tak wzdłuż i wszerz —

stwierdzam: do jury
nie wszedłbym też.

BOKSER

GENIALNY I ZAWIEDZIONY

.WYNALAZCA

(śpiewa na melodię walca: „Jaka szkoda

niestety, te pogoda...")

Proszę pana, niestety,
brak nam w sporcie podniety,
by genialną rozwijać móc myśl.
Miałem pomysł morowy,

przyszedł nagle do głowy,
cóż, zdławili mnie z kretesem dziś.

Zamiast bić przeciwnika
ordynarnie w sam nos

i zadawać mu cios

bez pardonu, tak wprost,
chciałem humanitarnie
zwalić na deski go,

wymyśliłem więc noioy K. O.

Aby słowo się stało

i spełniła się rzecz,

popijałem nie mało

nim poszedłem na mecz,

przekonany już święcie,
(% pewności 100),

że chuchnięciem
zdobędę K. O.

Ale zamiast pochwalić
nowatorski ten krok,
zdyskwalifikowali
wynalazcę na rok...

Chcą! I ja chcę!
U co chodzi?
Cóż więc stoi
na przeszkodzie?

Rzecz nie wielka,
całkiem drobna,
a pominąć
niepodobna.

Do przyjazdu
wszystko skłania,
tylko ciągle
brak mieszkania.

LUDWIK SOLSKI

Lecz i tak by już nie mógł
naśladować mnie nikt —

nie sportowa
dziś cena

za litr!

HEBDA

(mówi)

Rzecz ńie wielka,
całkiem drobna,
a pominąć
nie podobna.

Miałem wrócić

(o to chodzi)
do Warszawy
(mieszkam w Łodzi)

i w stolicy
(marzy mi się)
kształcić młodych
w lawn - tenisie.

(śmieje się zza kulis wcale nie „Jowialsko")

Ha! ha! także

dobre sobie —

to ja mieszkam

w garderobie,

a przecieżem
nie ostatni.

Może pan

zamieszkać w szatni.

Trza się z losem

brać za bary.

HEBDA

Kiedy jestem

już za stary.

Syreni śpiew o sporcie
W garderobach lealiu przy nL Litewskiej

ZNAKOMICI i sympatyczni
artyści teatru Syrena osiedli

jednak, tak jak należało, to sto-

licy. Po dłuższym pobycie w Ło-

dzi — teatr „Syrena" rozbił wre-

szcie ku pełnemu zadowoleniu

warszawiaków swe namioty przy

ul. Litewskiej. Czy mają powo-

dzenie? idźcie — zobaczyć, po-

słuchać. „Przegląd Sportowy"
nie jest powołany do wydawania
twych opinii o walorach artysty,
cznych zespołu teatru „Syrena",
ani też dawanego przezeń spekta.
klu pt. „Nowe p(r)orządki".

Kiedyśmy parę dni temu skła-

dali artystom wizytę za kulisami
*nteresoicało nas przede wszyst.
M-m co innego. Sport. Tak jest
— sport i oczywiście— sport.
Wiadomo boioiem ogólnie, że ca-

ły zespół „Syreny" to entuzjaści
*P°rtu (z małymi jednak jak się

dkazuje poniżej wyjątkami), przy.

sięgli kibice, gorący wyznawcy

tej, czy innej dyscypliny sportu
(co zresztą podkreślane jest tak-

że dowcipnie ze sceny).

Fachowo, szybko, interesująco
można za kulisami teatru „Syre-
na" przeprowadzić dyskusję na

temat np. boksu, czy piłki noz-

nej lekkoatletyki, czy tenisa.

Artyści, którzy często bywają na

meczach (jeśli im oczytois^ c^

„a to pozwala) mają wyróbTM*
i niewzruszone opinie, nierzadko

poparte sztychem ciętej satyry.
I śmiechu jest wówczas co me

wióra. . .

Ho nory oczywiście czym Kazi-
mierz Rudzki wespół z reżyse-
rem Kazimierzem Pawłowskim.

Obaj panowie są... we frakach,
bo właśnie zbliża się pierwszy
finał. Z widowni dobiegają przy-

tłumione huragany braw i wy-

buchy śmiechu — a my tu sobie
— o sporcie, na poważnie. Czy
rzeczywiście tak bardzo na po-

ważnie?...

Czesław Jankowski, który c?ia~

rakteryzuje się przed lustrem, aż

zrywa się z miejsca, kiedy dowia-

duje się o meczu bokserskim
Gwardia — Włókniarz o wejście
do Ligi.

— Jakto, to już jutro? Muszę
iść!

I był. I stwierdził, że szalenie
lubi wszystkie mecze, prócz tych,
które odbywają się wtedy, kiedy
ma przedstawienie w teatrze.

Sygnał wywołuje Rudzkiego na

scenę. Startuje niemal sprintem.
Ale jest już Olsza, który szybko
„wskakuje" we frak.

Zimnym tuszem oblewa nas

Stefania Grodzieńska:
— Nie lubię sportu — stivier-

dza stanowczo, niemal cierpko.
Ras widziałam jak dwóch panów
tłukło się na takim stole, owią-
sanum sznurkami. Nie wiem, jak

się to nazywa, takie jakieś śmie-
szne słowo...

— Boks?
— Tak, boks. Tylko jeżeli oni

mają do siebie pretensję, to mo-

gą iść do sądu. Dlaczego zaraz

bić?...
— A ja — wtrąca — Stefania

Górska, kocham wózkowanie...
?

— Popycham codziennie wó-

zek z moją maleńką córeczką, co

zresztą świetnie wyrabia mięśnie.
— No tak — dodąje Olsza,

oczywiście, ale ja naprzykład ro-

zumiem niektóre sprawy i tylko,
że tak powiem, częściowo. Rozu-

miem tego, który pierwszy idzie
do mety, ale po co ta reszta za

nim tak 1
się spieszy?...

— Przepraszam — woła Irena

Malkiewicz —

a czy palenie w

piecu to — sport?
— Nie — pada wśród kolegów

zdecydowanie i niemal brutalnie.
— To, przepraszam... To niech

będzie wioślarstwo, tylko... musi

być blondyn.

Chwilę niezdecydowanego mil
czenia przerywają znowu sygna-

ły. Nasi rozmówcy częściowo
pierzchają na scenę. Ale oto jest
Hanna Bielicka.

—- Sport upawiam codziennie.
Dosłownie. Bieganie z przeszko.
dami —

po urzędach, skacząc w

dal — po zakupy, kopiąc w swym

ogródku działkowym rzucam

okiem na przystojnych sportow•
ców i jakoś tam, jakoś tam —

pływam przez życie...
— Tak, tak — dodaje Jadwiga

Andrzejewska — kocham sport
i ubóstwiam sportowców ze

względu na ich inwencję, ambi-

cje i anarycję.
— Tylko nie poprawiajcie, nie

wybielajcie i nie wygładzajcie
wyników — podkreśla Jerzy Jii-

randot, pijąc widocznie nie wia-
domo dlaczego %o naszą stronę —

ho st.rnxi.my temat do satyry.
— Sadzimy, że jeszcze

nie stracicie...
Kazimierz Pawłoiosld. kawał

zresztą chłopa, obok piłki nożnej
(w którą, grywał) i boksu (szpar

rował często) entuzjazmuje się
obecnie... hippiką.

— Pomyśl pan
— mówi — te

piękne tradycje, wspaniale śene

zwycięstw, no i ten „Tatersal".
Gdyby nie „Tatersal" — może by
„Syrena" nie mogła się przenieść
do Warszawy. Hippika, panie, to

zrobiła...
— A pan? — pytamy Stefana

Witasa.
— Ja, nic. Ja strzelam górne C!
— No, to jeszcze pańskie waż-

kie słowo —

zwracamy się do

kolegi po fachu Kazimierza Rudz-

kiego. — Pisałeś pan dla Prze-

glądu Sportowego", teraz czeka-

my na cenną wypowiedź.
Rudzki wydyma wargi i cedzi:

Ja&o nieodpowiedzialnemu
redaktorowi sportowemu „Szpi-
lek" nic wypada mi wypowiadać
się na łamach innych pism hu-

morystycznych...

Rzucamy na siebie wzrokiem

złym (ale nie bardzo).

Rozmowy przeprowadzili
K. Gryżewski i S. Gostomśkt
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Lista dziesięciu najlepszych kobiet
L.ISTA dziesięciu najlepszych lekkoatletek świata w roku bieżącym jest

niesłychanie charakterystyczna przez dominujące stanowisko, jakie
wywalczyły sobie w niej zawodniczki radzieckie. Już nie tylko w rzutach*

ale niemal w każdej konkurencji znajdujemy na listach nazwiska lekko-

atletek ZSRR, które, gdybyśmy punktowali wszystkie tabelki) zajęłyby zes-

połowo bezapelacyjne pierwsze miejsce.

Oglądajmy zresztą reprezentantki
ZSRR na stadionach Warszawy, Gdań

ska i Wrocławia i mogliśmy sami

stwierdzić, że klasa ich jest niesły-
chanie wysoka.

W punktacji drużynowej na drugim
miejscu uplasowałaby się Holandia.

Fakt ten nie mówi jednak wiele, gdyż
znakom tą większość punktów dla te-

go kraju zdobyła Blankers-Koen, ko-

bieta — team. Po wyczynach jednej
zawodn-czki nie można przecież są-

dzić poziomu sportu kobiecego w da-

nym kraju. Wiele nazwisk rosyjskich
jest natomiast dowodem, że lekkoatle

tyka kobieca w tym kraju ma zdro-

wą i masowę podbudowę w licznej
ekstraklasie i masowych rezerwach.

Jakże charakterystycznie wygląda-
ją listy rzutów. Mistrzyni olimpijska
w dysku Oestcrmaycr zajmuje za-

ledwie dziewiątą pozycję, mistrzyni
oszczepu Bauma (Austria) jest dopie-
ro czwarta, a ta sama Oestermayer,
która w Londynie zdobyła drugi zło-

ty medal w kuli, na liście światowej
jest dopiero piąta. W tych wszyst-
kich wypadkach pierwsze trzy miej-
sca zajmują niemal z reguły zawod-

niczki radzicckie, które bezwątpienia
nie oddałyby nikomu medali olimpij-
sk-^h, gdyby startowały w Londynie.

ifa podkreślenie zasługuje również

słaba pozycja zawodniczek zamor-

skich w ogóle, a USA W szczególno-
ści. Prym wiedzie tutaj Europa, a w

szczególności państwa demokratycz-
ne, w których sport rozwija się te-

raz na zdrowych podstawach socjali-
stycznych.

Przyjrzyjmy się poszczególnym ta-

belkom:

BUG 100 m:

Dwie pierwsze, io zdobywczynie złotego
i irotinego medalu na Olimpiadzie- Za ni-
mi dvie zewodnic/iu ZSRR. Sądzimy, it
w przyszłym roku Czudina I Ganeker wyj-
dą na czoło, tym bardziej, że obie pierw-
sze lekkoatletki są zawodniczkami raczej
starszymi. Nie zapominajmy, że Tyler, Jako

panna Odam, startowała w Berlinie w 1956
roku i zdnbyia też srebrny medal. 3sst ona

teraz matką dwojga dzieci i według wia-

domości z Anglii porzuciła «port zawodni,
czy.

SKOK W DAŁ:

1) Gyarmati (Węgry) — S.tf
2) Turawa (ZSRR) — 5.89

5) Pnivlolnon (Finlandia) — 5.6J

4) Blankers-Koen (Hol.) — 5.69

5) Shephard (Anglia) .— 5.6»

6) Chabot (Francja) — 5.67

7) Czudina (ZSRR) — 5.65

8) Keudijs (Holandia) — 5.65

f) Koledin (Jugosławia) — 5,65
10) Canty (Anglia) — 1.62

Pierwsza Polka —• Nowabowa — $.10
Na czele widzimy mistrzynię olimpijską

Gyarmpii, która w roku bieżącym była rza

czywlście najlepszą zawodniczką w taj

konkurencji. Pewną drugą pozycję zajmuje
Turowa (ZSRR), którą stać jeszcze ne po-

prawienie wyniku,

RZUT KULĄ:
1) Andrejewa (ZSRR) — 11.44

2) Sewrlukowa (ZSRR) — 15.86

5) Toczenowa (ZSRR) — 14-18

4) Schultie (Niemcy) — 13 81

5) Oestermayer (Francja) — 15.75

6) Schluller (Niemcy) — 1S.M

7) Komarova (CSR) — 15.45

8) Plednlni (Włochy) — «•«

9) Schaeffer (Austria) — 18.0S .

10) Utheke (Niemcy) — 15.06
Pierwsza Polka — Rregulanka — 12 ,55
Trzy pierwsze lokaty należą bezapelacyj-

nie do rrrtotaczek radzieckch, klóre prze-

wyższają dalsze zawodniczki o co najmniej

Jedną klan. Zadziwiająco dobra Jest pozy-

cja Niemek, które najwidoczniej cieszą sit?

dobrą opieką rozczulonych Angioiasów.
RZUT OSZCZEPEM:

1) Anokino (ZSRR) — 50.32

2) Czudina (ZSRR) — 43.92

5) Djallowa (ZSRR) —48.70

4) Bauma (Austria) — 48.65

5) Plank (Niemcy) — 45.6?

6) Paiviainen (Finlandia) — 15.7»

7) Almguist (Szwecja) —

42.10
0) Carlstodt (Szwecja) — 42.08

») Doddson (USA) — 41.96

10) Koning (Holandia) — 41.14
Pierwsza Polka — Slnaradzka — 39.85-
Znów trzy pierwsze miejsca -są domeną

oszezepnlczek rosyjskich, z których Anoki-
na Jest bezkonkurencyjna. Nieźle wypadły
oszczepnlczki skandynawskie, ale odbiega-
ją one klasą znacznie od pierwszej trójki.
Dobrze zapowiada się młoda Finka Parviai-

nen, którą cechuje wspaniałe wypracowa-

ny styl. Jeśli nabierze sity, to zbliży się
poważnie do reprezentantek ZSRR. Bauma

ffitecf. A. M&ScfaaBjrki

1) Blankars.Koen (Holandia) — 11,5
2) Adamenko (ZSRR) — 12,0
ł) Leyman-(Szwecja) ••

'

"••ŁS'12,0"
4) Mc Kinon (Kanada) — 12,0
5) Soconowa (ZSRR) v; ,,, .,(. T I?.»
6) Sicncrova (CSR) "'— 12,0

'

7) Cau:la (Francja) — 12,1
8) Duciiowicz (ZSRR) — 12,1
9) Mantey (Anglia) — 12,1

10) Str!ck!r.nd (Australia) - 12,1
Piarwsza Polka — Hejducka — 12,5
W tfibolca zdecydowanie prowadzi mi-

strzyni olimpijska Blankers-Koon, a dalsza
stawka jest bardzo wyrównane, z tym, że

najliczniej prezentują tlę biegaczki ra-

dzieckie.

BIEG 200 m:

1) Btankors-Koen (Koiandia) — 24,2
2) King (Australie) — 14,9
5) Strickland (Australia) — 24,9
4) Wiltamson (Anglia) — 24.9

t) Paterson (USA) — 25,0
<) Robb (Płd. Afryka) — 25,1
7) Slcnerove (CSR) — 25,2
8) Oberbraycr (Austria) — 25,4
9) Daphno (Płd. Afryka) — 25,5

10) Cheesrr.an (Anglia) — 25,5
Pierwsza Polka — Wilhelmin! — 26,0
Tu znowu na czele jest Blankers-Koen

arygodony brak op
klubów

w dość egzotycznym towarzystwie Austra-

lijek i Atrykanek. Przedłużony sprint jest
Jedyną zresztą konkurencją, w której prze-

waga należy do zawodniczek spoza Eu-

ropy.

80 m PŁOTKI!

1) 3lankers-Koen (Holandia) - 11,2
2) Gardner (Anglia) — 11,2
() Strickland (Auitrałe) — 11,5
4) Monginou (Francja) — 11,5
E) Obcrbrcyar (Austria) — 11,5
<) Stouer (Austria) — 11,7
7) tomska (CSR) - 11,8
8) Kubert (Chill) — 11,8
9) Koudijs (Holandia) — 11,8

10) Upton (Anglia) — 11,8
Pierwsza polka — Mltan — 12,5
Kolejność trzech zawodniczek pierwszych

taka sama jak w tinalo olimpijskim. Blan-
kers-Kcsn jest zawodniczką regulamlejszą
I słusznie należy się jej pierwsze miejsce
przed Angielką Gardner.

StfOK W ZWY2

1) Coachman (USA) — 1.68

2) Tyler (Anglia) — 1.68

S) Czudina (ZSRR) — 1.65

4) Ganaker (ZSSR)
— 1.63

5) Blankers-Koen (Hol.)
— 1.61

6) Gostermayer (Francja)
— 1.61

7) Parsnds (Chill) — 1.60

C) Scnenk (Austria)
— 1.59

9) Car.ty (Australia)
— 1.58

Gardner (Anglia)
— 1.58

Pierwsza Polka •— Penners — 1.«

Pęd młodzieży do sportu jest olbrzy-
mi. lest to zjawisko naturalno I zrozu-

miale. Mtodiici od bardzo wczesnego

już wieku garnie się do uprawiania
sportu, wciąga się stopniowo czynnie
w lą lub inną dyscypliny sportu, enga-

iujo w wysiłku nieraz nadmiernym
•woj nie okrzepły Jeszcze rozwijający
się organizm —

ze szkedą dla zdro-
wia. Bardzo często — co podkreśla-
my

—

za szkodą dla zdrowia. A to

urąga idei sportu I wychowania fizycz-
nego. Młodzież przeto musi podlegcć
czujnej opiece starszych (co niestety
w dziedzinie sportu nie ZBWSZS MA

miejsce), a przade vjnyctkim zaś musi

podlegać badaniom lekarza I stosować

się do jogo zalccoń. Jak się ta spra-

wa przedstawia w rzeczywistości wyja-
śnia w poniższym artykule dr med. A .

Michalski (Red.) .

NIEODZOWNYM warunkiem właści-

wego, dodatniego wpływu sportu
na organizm ludzki jest uprawianie go

zgodą i według wskazówek lekarza.

Z zasady tej wynika, że:

1) zawodnicy, a przede wszystkim
kandydaci na zawodników — tuuszą być
bezwzględnie badani przez lekarza;

2) badanie lekarskie nic może ogra-

niczyć się do stwierdzenia jedynie sa-

mego stanu zdrówiai "danego zarodniki,
pozostawiając mu do^ uznania wybór od-

nośnej gałęzi sporńrf"
3) kwalifikowanie do poszczególnych

dziedzin sportu powinien przeprowadzać
jedynie lekarz a to lekarz sportowy.

Trudno się bowiem pogodzić z tym,

by np. chłopiec trzynastoletni, choć zu-

pełnie zdrów, uprawiał piłkę nożną. Z

punktu widzenia medycyny sportowej
jest to niepożądane i niewłaściwe. Pił-

ka nożna rozwija jednostronnie dolną
połowę ciała i stwarza nadmierne obcią-
żenie układu krążenia. Chłopiec powi-
nien zatem przejść początkowo zaprawę

ogólną, np. gimnastykę lub pływanie.
Jednym z nielicznych Związków Spor.

towyrli na terenie stolicy, który zrozu-

miał, iź nieodzownym warunkiem do-

puszczenia zawodnika do uprawiania óa

nej dziedziny sportu jest zbadanie go

przez lekarza i posiada w składzie twe-

go zarządu lekarza — jest Warszawski

Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Jak

jednak sprawa ta przedstawia się w ize.

czywistości.
WOZPN, zdając sobie sprawę z waż-

ności tego zagadnienia, postanowił, że

wszyscy piłkarze, zrzeszeni w WOZPN,
muszę przejść obowiązkowe badania

sportowo - lekarskie. Ze względu jed-
nak na małą liczbę lekarzy sportowych,
badania mogli przeprowadzać także le-

karze innych specjalności.
Chcąc poznać liczbę zbadanych za-

wodników, którzy należeli do klubu

od dawna (nowoprzyjęcd bowiem nic

byli zatwierdzeni przez WOZPN, bez

przedstawienia zaświadczenia lekarskie-

go) WOZPN zwrócił się do klubów o

przysłanie list zawodników z poświad-
czeniem badania lekarskiego.

LEKCEWAŻENIE OBOWIĄZKÓW
Na 83 kluby, zrzeszone w WOZPN —

tylko 33 nadesłało listy zawodników z

podaniem, czy byli uni badani przez le-

karza, czy leż nic i z nazwiskiem leka-

rza klubowego. 5U klubów zlekceważyło
sobie zarządzenie W OZPiN! Na wiciu

% lut większość zawodników była poda-
na juko badana, nie było jednak cyni-
ku badania lekarskiego, Były również i

takie listy, klóre zawierały tylko od 10%

do 30% zbadanych. 23 kluby podały, ie

mają lekarzy klubowych, 7 wymieniło
jedynie nazwisku lekarzy bez dokładne-

go sprecyzowania, czy są oni lekar/.ami
Idubowjmi, czy nie, 3 — podały, że ba-

danie zawodników przeprowadzają ośrod

iii zdrowia, względnie Centrum Medy-
cyny Sportowej. Clicąe dokładnie za-

poznać się z pracą lekarzy klubowych i

ze stanem zdrowotnym zawodników,
WOZPN zorganizował zebranie lekarzy
klubowych. Na ogólną liczbę 28 zapro-

szonych lekarzy na zebranie przybyli je
dynie lekarze 6 klubów („Skry", „Pło-
mieniu", „Warszawianki", „Startu War-

szawy", „Legii", „Polonii", „Budowla-
nych").

W wymienionych wyżej klubach ba-

JEIUU lekąttkieniu jpodle^Ą każdy (za-

wodnik przed dopuszczeniem go do

czynnego życia sportowego. Nie we

wszystkich jednali klubach odbywa fię
badanie kontrolne, co pewien okres cza-

su. Najlepiej zorganizowaną poradnią
klubową w Warszawie posiada „Skra",
która, dysponując odpowiednio wyposa-

żonym lokalem, przeprowadza nietylko
badania, ale także i leczenie zawodni-

ków. Leczenie zawodników pozostałych
klubów odbywa się głównie w Centrum

Medycyny Sportowej.

Biorąc pod uwagę, że na 28 lekarzy
zaproszonych na zebranie przybyło tyl
ko 6, WOZPN zwrócił się do Stowar/y.
szenia Lekarzy Sportowych o wystoso.
wanic pisma do lekarzy klubowych, s

prośbą o potwierdzenie swojej opieki
nad klubem i jego zawodnikami. W eią
gu półtora miesiąca nadeszło zaledwie

9 odpowiedzi. Lekarze 2 klubów potwicr
dzają swoją opiekę nad zawodnikami, 4
— stwierdzają, że badają zawodników

jedynie sporadycznie, 3 — twierdzę, że

nie eą lekarzami klubowymi i że nikt im

tego stanowisko nawet nie proponował
A jak należy potraktować brak odpowie
dzi od 19 lekarzy! Bez wątpienia nie

uważaj? się oni za lekarzy klubowych.
Tak więc, większość klubów zgrosiła filc

cyjnie nazwiska lekarzy! Podobnie na-

leży ocenić listy przebadanych zawód

ników.

Jest to sytuacja przykra, by nic użyć

właściwego w tym wypadku określenia.

Kluby zapominają, że właściwą istotę
sportu są nie wygrane mecze, czy zdo-

byte mistrzostwa, ale obok tężyzny fi-

zycznej — zdrowie.

Wyciągając wnioski z wyżej przyto-

czonych faktów, należy stwierdzić, ie

opieka nad piłkarzami w Okręgu War-

szawskim jest nietylko niedostateczna,
lecz w ogóle problematyczna.

Bez wątpienia większość zawodników,
uprawiających grę w piłkę nożną, czyni
to bez szkody dla zdrowia. Ale czy

można by twierdzić, że w masie około

5.000 zawodników, z których tylko o

800 wiadomo napewno, że byli badani,
wszyscy są zdrowi? I nie tylko zdrowi,
ale, czy gra w piłkę nożną, nie powięk-
szy u pownych zawodników istniejących
wad i zniekształceń narządu ruchu (jak
chociażby stopa płaska, czy skrzywienie
kręgosłupa?). Czy można twierdzić, że

nie dopuszczono do gry chłopców o węt

łej budowie ciała, których wiek metry-

kalny odpowiada wprawdzie przepisanym
normom, ale wiek fizjologiczny jest niż.

szy? Czy można twierdzić, że nie do-

puszczono chorych na ostre choroby
(grypa, angina), czy też niedostateesnie

wyleczonych po odniesionej kontuzji?
Czy można wreszcie twierdzić, że upra-

wiana gra nie powoduje uaktywnienia
się utajonych procesów chorobowych,
których wczesne rozpoznanie mogłoby
zażegnać istniejące niebezpieczeństwo?

Na te wszystkie pytania należy odpo-
wiedzić—i.nie.*,-•

KGGO WINIĆ?

Kogo trzeba winić za istniejący stan

rzeczy?
Przyczyn jest niewątpliwie wiele. Me z

wątpienia zasługą WOZPN jest, iż pod.
jął tę akcję, którą niestety z braku prjd.
staw prawnych i zrozumienia u innych,
nie jest w stanie należycie wykonać.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność

za tego rodzaju postępowanie jest tym

większa, że w naszym społeczeństwie, po

przebytej Wojnie i okupacji, sport jest

czynnikiem wzmacniającym tężyznę lia-

Jest Już zawodniczką starą I nie należy od

niej oczekiwać dalszych postępów.

RZUT DYSKIEM:

1) Dumbadze (ZSRR) — 55.25

2) Cordiałe (Włochy) — 45.01

3) Toczenowa (ZSRR) — «.26
4) Koning (Holandia) . —42.28

f) Heiddegger (Austria) — 42-25
f) da Pręlss (Argentyna) — 42.02

7) TilscH (Austria) — 42.M

8) Dammers (Holandia) — 41.9»

9) Oestermayer (Francja) — 41.92

10) Schlaegger (Austria) — 41.61

Pierwsze Polka — Dobrzańska — 59.85

Rekordzistka świata Dumbadze jest tut3j
klasą, której nikt nie potrafi dorównać. Po

za Toczenowa, która regularnie obraca się
w granicach 42 — 45 metry, cała pozostała
stawka ma twa „wielkie" dni i c|ni bardzo
słabe. Taka Cordiałe nie potrafiła zdobyć
się w Londynie na rzut, który chociaż w

przybliżeniu podobny był by do jej naj-
lepszego wyniku. Licznie reprezentowane

są na liście Austriaczki z zeszłoroczną mi-

strzynią uniwersytecką Heiddegger; na

czele.

Lista najlepszych państw przy punktacji

rodu. Nie można więc dopuścić do'tego,
by choć jeden zawodnik doznał uszczerb

ku na zdrowiu, w wyniku uprawiania
sportu.

Taki stan rzeczy nie może być tole-

rowany dłużej! Należy stworzyć idpu-
wiednie warunki po temu, aby żaden

zawodnik nie wyszedł na boisko >.ez

zbadania. Tym zadaniem są obciążeni
nie tylko lekarze i działacze sportowi,
ale także i czynniki nadrzędne, kiera

jące życiem sportowym kraju.
W planach Ministerstwa Zdrowia

istnieje projekt stworzenia sieci porad-
ni sportowo - lekarskich w każdym
ośrodku zdrowia. Projekt ten, choć jest
bez wętpicnin słuszny, napotyka w swo-

jej realizacji na ssereg trudności, żarów,
no natury personalnej jak i materialnej.

JAK RADZIĆ?

Jedynym wyjściem z sytuacji w obec-

nych warunkach, byłoby zatem przesu-

nięcie całego ciężaru badań sportowo-
Iekurskich w Okręgu Warszawskim na

Centrum Medycyny Sportowej- Instytu-
cja ta dysponując całym szeregiem apa-

rat,ó\y .do badańpamocniczycll. byłaby
-W- stanie..-zapewnić... należycie fachową
opiekę nad zawodnikami.

Nie omawiając już sprawy bezpośred-
niej opieki lekarskiej w czasie ?awo-

dów, który również niestety pozostawia
wiele do życzenia (na proponowany

przez WOZPN kurs sanitariuszy zaled-

wie trzy kluby zgłosiły 6 kandydatów),
a podając jedynie do wiadomości powyż
sze fakty, tylko na tle jednego Związku
Sportowego, należy mieć nadzieję, iż w

dębie obecnej reorganizacji sportu bę-
dą one niewątpliwie wzięte pod uwagę

i znajdą swoje właściwe rozwiązanie.

10 za l-sze miejsce, 9 — za drugie itd.

1) ZSSR 11?,5 pkt.
2) Holandia — 58,5 pkl.
3) Anglia — 45 pkt.
4) Austrie —- 37.5 pkl.
5) Australia — 28 pM.
6) Francja — 27,5 pkt.
7) Niomcy — 19 pkt.
8)CSR• — 17,5 pkt.
9) USA — 17,5 pkl.

10) Szwecja — 14 pkt.
11) FIMandis — 12 pkt.
12) Włochy — 12 pkt.
15) Węgry — 12 pkl.
14) Kanada — 7 pkl.
15) Chiti — fi,5 pkl.
16) Płd. Afryka — 6,5 pkt.
17) Argentyna — S pkt.
13) Jugosławie — S pkl.

Na liście tej nie znajdujemy niestety Pol

skl... W Nowym Roku pragniemy tylko Jed-

nego
— aby analizując przyszły sezon

lekkoatletyki kobiecej móc powiedzieć, że

zajmujemy choćby dziesiąte miejsce na

listach klasyfikacyjnych. Byłby to Już po-

ważny krok naprzód (gw).

@rgassiisi!@

Rady Sportu
Nowym etapem w rozwoju kultu-

ry fizycznej na wsi będą Rady Spor-
tu Wiejskiego, jakie wkrótce zorga-

nizuje Samopomoc Chłopska. Obok

centralnej Rady, powołane zostaną.

rady w województwach oraz w po-

wiatach i gminach. W skład tych
rad wejdą przedstawiciele: Samopo-
mocy Chłopskiej, Służby. Polsce,
ZMP, robotników i pracowników rol-

nych oraz spółdzielczości 1 oświaty
na kursie przodowników wf wsi, zor-

ganizowanym przez Samopomoc
Chłopską w Przemyślu.

Kadry sędziów lekkoatletycznych
powiększyły się ostatnio o pierw-
szych 20 sędziów phłopskich.

IMPREZY MOTOCYKLOWE NA «NIEGU

W czasie uroczystości jubileuszowych
PZN. który w bieżącym sezonie zimowym
łwiąci JO-lecie swego istnienia zorganizo-
wana zostaną przez TKM motocyklowe
wyścigi uliczne oraz skjBring za motorami.

Niezależnie od tego w czesie Między-
narodowych Igrzysk Narciarskich orgsnl-
zujs TKM plakletowy zjazd gwiaździsty do

Z?'vopar.ego gymkhanę na śniegu oraz

wvieig uliczny.
O żywej działalności TKM I współpracy

1 klubami narciarskimi świadczy fakt zor-

ganizowania na prośbą SNPTT treningów
dla zjazdowców za motorami, któro dają
dużo jeśli chodil o przyzwyczajenie do

dużych szybkości oraz wyrobienie wytrzy-
małości nóg.

Rekordzista świata w biegu na 1 km

Hansenne wybiera się na sezon halowy
do USA. Bawił on już tam w roku 1946
i nic zebrał laurów, podobnie zresztą

jak Strand i Liljequist, czy w 19-15 r.

Haegg. Hansenne tłumaczy niepowodze-
nia europejskich lekkoatletów na kry-
tych bieżniach USA w wielkim stopniu
zadymionym powietrzem w halach spor

towych, a poza tym drewnianą bieżnią.
Nauczony uprzednim doświadczeniem,
stara? się w bież. roku trening swój do-

stosować do warunków, z jakimi («pot-
ka się w USA. A więc ćwiczył trzy ra-

zy tygodniowo po 20 minut na drewnia-

nej bieżni paryskiego Vel d'Hiver, gdzie
jest dostatecznie „duszna atmosfera'

Hansenne liczy, że trening ten i wy-

stępy w Ameryce pozwolą mu w wio-

sennym sezonie osiągnąć taką formę, ie

będzie mógł pokusić się o poprawienie
rekordu świata na 1 km, który w tej
chwili posiada do spółki ze Szwedem

Gustafsonem.

Ambicja Hansenne, który robi wszyst

ko, by stworzyć sobie w Paryżu .,di?pz-
ną atmosferę" jest chwalebiła, stawa

ona jednak w odpowirdnim świetle war

tość tycli wszystkich amerykańskich
imprez zimowych, które mają bardzo

mało wspólnego zc sportem — źródłem

zdrowia, n znacznie, bardziej zbliżone

są do cyrku 7. iedynym celem .lania

emocji płacącej widowni.

T LE razy spotkamy się z Tomkiem

1 Konarzewskim rozmowa schodzi na

temat jednego
1 najlepszych
naszych bok-

serów — Hen-

ryka Chmie-

lewskiego. To-

mek jest chy-
ba cncyklope-
dią chodzącą,
jeśli chodzi o

„kulisy karie-

ry Chmielew-

skiego". Ko-

narzewski był
bowiem nie

tylko wyelio-'
wawcą na rin.

gu przyszłego
mistrza Euro-

py
— lecz

również stał si? jego przełożonym w fa-

bryce włókienniczej — popularnie zwa-

nej w Łodzi „IKP". Chmielewski prak-
tykował na majstra apretury — to jest
specjalistę od ostatecznego wykańczania
materiałów włókienniczych. Po skończo-

nej pracy w fabryce, Heniek wieczorami

uczęszczał np dokształcające kursy
techniki włókienniczej.

— To był dziwny chłopiec, opowiada
Konarzewski —

w życiu codziennym był
niesłychanie powolny, chodził majesta-
tycznie tak jak poruszają się bokserzy
wagi ciężkiej —

a dopiero gdy wszadł

w ring stawał się innym człowickiam.

Ożywia' się, przypominał błyskawicę...

AMATOR SŁOŃCA

Heniek przede wszystkim kochał słoń.

cc. Słońce kusiło go, lubił się opalać,
czasami nawet „nygusował" j uciekał

kał przed Klimczakiem i wcale nie eta-

na dach, aby w każdej wolnej chwili oj
pracy móc złapać choć trochę słoneczne,
go ciepła. Lubi] on również pływać. W

fabryce znajdował się wielki basen —

zbiorowisko wody. Z tego basenu czep

pano również wodę na herbatę. Nie

przeszkadzało to, aby któregoś dnia

Chmielewski i Taborek wybrali się do

basenu na pływanie. Po tej wyprawie
chłopaki dostali taką burę, że już im

się więcej odechciało kąpieli.

I-A WALKA — I-Y NOKAUT

— W jaki sposób Chmielewski rozpo-

czął swą karierę pięściarską?
— Zupełnie przypadkowo, mieliśmy

w fabryce jakiś mecz na cel dobroesyn
ny. W wadze lekkiej nic stawił się wy.

znaczony bokser. Chmielewski wówczas

kręcił się po sali. Zawołałem go i ka

załem się ubrać w kostium. Henio wy

szedł na ring i miał minę nie bardzo

pewną siebie. Niespodziewanie w pierw,
szej rundzie znokautował przeciwnika,
który, o ile pamiętam, nazywał sJę
Szczepaniak. Chmielewski tak się «cie.

*zył z pierwszego sukcesu, ie natych-
miast, gdy rywal padł na deski, prze-

skoczył przez liny i opuścił ring. Mu-

siałem go zawołać z powrotem i po-

uczyć, że należy pomóc odnieść do rogu

wyliczonego zawodnika, żo trzeba cze-

kać na ogłoszenie werdyktu sę<|ziow-
skiego.

Od tego czasu Chmielewski już «ę-

fto występował na ringu, wygrywał i

przegrywał. Aż wreszcie spotkał się %

największym konkurentem łódzkim Hen

rykiem Klimczakiem —• dobrym bok-

serem" o mocnym ciosie. Chmielewski

wyraźnie bał się. Przez dwie rundy <>cie-

kował. Walka ta Była właściwie kom-

promitację dla mojego ucznia. W pew-

nej chwili, w trzeciej rundzie, Henio

został zapędzony do rogu, schował się
w podwójnej gerdzie i zgięł się w nół,
a pewną część ciała wystawił na .-unie
— sekundanta. Nie wytrzymałem.»
wspiąłem się w rogu i z całej siły kop-
nąłem Chmielewskiego, krzycząc „Bij
się ty smarkaczu".

Nie mogłem uwierzyć własnym oczom.

Na ringu zaistniała jakaś cudowna prze-

miana. Chmielewski ruszył naprzód jdk
tygrys, zaczął atakować. Błyskawiczny
sierp trafia w szczękę Klimczaka — ten

leci do tyłu, pada na deski. W tej ahwi.

li rozlega się gong. Klimczak jest ura-

towany. Zryw Chmielewskiego przy-

szedł jednak zbyt późno — walkę
przegrał na punkty.

POWRÓT Z MEDIOLANU

Od tej chwili minęło wiele, wiele lat.

Chmielewski w 1937 r. wygrał w Me (li o-

lenie mistrzostwo Europy i powracał do

Łodai opromieniony sławą, powracał
znów do codziennej pracy w fabryce. Ko

łedzy zorganizowali dla mistrza .nałe

przyjęcie, ustawili się w szpaler i wi-

watowali, gdy Heniek pokazał się na

dziedzińcu fabrycznym.
Chmielewski wówczas ze łzami w

oczach podszedł do mnie i rzucił mi się
na szyję. Słyszałem jak szeptał mi do

ucha: „Tomek — te .mistrzostwo Euro-

py
— to twoja sprawa, tó twoja wielka

zdobycz. Gdy w 'Mediolanie przechodzi-
łem ciężkie chwile i załamywałem się
nerwowo, przypomniałem sobie jak mnJe

kopnęłeś. Wówczas zaczynałem wał"

czyć g nowym zapałem... wygrywałem.

Tak, tak, już chyba do końca łycia nie

zapomnę tęgo kopnięcia".
K. GryięmM
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amiątasz te dni w Zako
Stolica zimowa wre i kip

•Wyje*dianvy z Katowic, pryskając spod kói naszej „Skody" Motcm rai

Jamy Kraków, przyprószony świeżą bielą śniegu, w Myślenicach zakłada-"

m na kola łańcuchy, e za Chabówką walczymy Już ciężko z wielkimi za

gpanxi, uprzątanymi zresztą nadzwyczaj sprawnie przez liczne plagi &ueźne

zaprzężone w konie. Z dużymi trudnościami, de szczeliwie przebywać
M8py, mijamy Nowy Targ i Poronin, wjeżdżamy do Zakopanej i wreszcie

przez nieostrożność ładujemy sie z autem beznadziejnie w wielka aaCar

niętą kupą śniegu przed wejściem do Hotelu „Morskie Oko" na Krupów-
kach.

Dłuższa walka z drzwiczkami l gra- ]

moHmy się po pas w śnieg na zew- lepszym zagranicznym, je«li dodać, że

domy wypoczynkowe F. W . P. otrzy-
Ale wy, panocku, furmanicie dobze mają wreszcie pierwsze kadry facho-

jiiobarazo! - słyszę z chodnika głoś-' wych przodowników i instruktorów i

ny śm ccn.
- Oglądam się. To „pan pomału zaopatrzone zostaną również

burmistrz miasta Zakopanego, OWm- w sprzęt narciarki do wypożyczania,
piiezyk, mgr. Jerzy Ustupski, w ten

sposób ,,z góralska" wita nowych go-

ści.

Z WIOŚLARZEM O ŚNIEGU
Za chwilę rozgrzewamy się już go-

rącą kawą i zasypujemy najlepszego
burmistrza wśród sportowców i najlep
szego sportowca wśród burmistrzów

gradem pytań. „Pan burmistrz" opo-

wiada chętnie i — jak zawsze
—

z

humorem. No cóż, śnieg jest, mróz

jest i całe Zakopane mimo wczesnej
pory pełne ludzi.

„A!e gości, to prawie nima, Ino, pa-

Bocku, same wcasy!" — naśladuje po-

wiedzenie zakopiańskich „fiakrów".
Istotnie Zakopane zupełnie zmie-

— tedy można powiedzieć, że trudne

zagadnienie, jakie postawił sobie

GUKF, zagadnienie umasowieaia eli-

tarnego dotychczas sportu narciarskie

go znajduje się na najlepszej drodze

do pełnej realizacji.

POLE DLA WYCZYNOWCÓW
W wyczynowym sporcie narciarskim

również ruch, jakiego dawno nie by-
ło Bogaty program imprez sprawił,
że wszyscy zawodnicy pilnie przygo-

towują się do sezonu. Pierwszą po-

ważniejszą próbą będą zawody akade

mlckie 40-lecia Krakowskiego AZS

(3 — 6 stycznia), dalej Akademickie

Mistrzostwa Świata w Spindlerowym
Młynie (29.1 — 6.II), M

:

strzostwa Pol

nito swe oblicze. Ogromną więk- j ski w Szczyrku (6 — 10 lutego), Mi-

KSOŚĆ przyjezdnych steaowią ci, strzostwa Polski Juniorów w Karpa-
którym dawniej nic było nigdy do- j czu (12 — 15 lutego), międzynarodo-
we podziwiać piękna gór i zażywać
cudownych rozkoszy nart... Dziś do-

my wypoczynkowe, scentralizowane

w Funduszu Wczasów Pracowni-

czych przy KCZZ dysponują w sa-

• mym Zakopanem kilkoma tysiącami
łóżek i wszystkie miejsca są już
obsadzone aż do kwietnia! Dzięki
wprowadzeniu do programu wcza-

sów uprawianie narciarstwa, zaczy-

naj ą się ludziska pomału przekony-
wać, że urlop zimowy może być
rovraie atrakcyjny, a może jeszcze
atrakcyjniejszy — niż letni. W tym
roku dobrze zapowiadająca się zi-

ma oraz bogaty progrpai imprez
sportowych w Zakopanem jesawze
bardzie; powiększyły frekwencję.
Również i prywatne pensjonaty,

zrzeszone w Zjednoczeniu Przemysłu
Gospodniego, przygotowały się do se-

zonu Przyznać trzeba, źe ceny, uzgo-

dn'one z władzanr, nie są zbyt ,,sło-
ne": od 850 złotych w III kategorii do

1.200 w „luksusowej" za dobę przy

obfitym wyżywieniu —

na to wpraw-

dzie nie każdego stać, ale widać, źe

ceny oparto o uczciwą kalkulację. To-

też chętnych jest wielu i zdaje się, źe

w same święta tmdno będzie w Za-

kopanem o wolne łóżka.

we zawody „Gwardii' w Zakopanem
z udziałem Czechów, Węgrów i Rumu-

KOLEJKA ODPOCZYWA

Kolejka na Kasprowy jeszfizs unie-

ruchomiona, ale na Święta rusSry. L'na

ciągnąca zerwała się w czas'e „hal-
ńiaka" w listopadzie. Huty śląskie wy

konały nową l: nę, ale prace montażo-

we przeciągnęły się wskutek niepo-
myślnej pogody i zostaną zakończone

dz
:

4 — jutro.

Tymczasem liczne rzesze „młodzie-
ży" narciarskiej (w wieku od lat 12

do 60 szaleją na Gubałówce, Antołów-

ce. pod reglami i wszędzie, gdzie się
da. Gruba pierzyna śniegowa stwo-

rzyła warunki, jakich w tej porze da-

wno w Zakopanem nie było.

W Ośrodku Narciarskim GUKF

skończył się już kurs unifikacyjny dla

62 najlepszych instruktorów i instruk-

torek narciarstwa z całej Polski. Pod

kierunkiem trenerów PZN mgr. M,
Orl ewicza i J. Lipowskiego instrukto-

rzy zapoznali się z najnowocześniej-
szymi metodami szkolenia. Będą oni

w ciągu całego sezonu pracować w

siedmiu ośrodkach narciarskich GUKF

(Zakopane, Krynica, Szczyrk, Ziele-

niec, Przemyśl, Złociniec, Ostróda),
gdzie do końca marca zostanie prze-

szkolonych około 4.000 nowych przo-

dowrrków sportu narciarskiego. Za-

równo obsada instruktorska, jak i u-

uczestnicy tych kursów rekrutują się
ze wszystkich pionów organizacyjnych

sportu, a więc z KCZZ, Gwardii, Wo«'-

*ka, Samopomocy Chłopskiej, ZMP,
Służby Polsce, szkolnictwa średniego
1

wyższego, wreszcie słuchaczy wyż-

szych uczelni wychowania fizycznego.

JEST SPRZĘT _ BĘDĄ BUTY

Trzeba podkreślić, ie w tym roku

wszystkie ośrodki GUKF zostały już
zaopatrzone w dostateczne ilości naj-
nowocześniejszego sprzętu narciarskie

go, toteż .szkolenie da napewno jak
najlepsze wyniki. Jeśli dodać do tego
*e w siyczniu GUKF rozprowadzi
jeszcze k'lka tysięcy doskonałych bu

tów narciarskich najnowszej krajowej
produkcji (cena 8 — 12 tysięcy zło

tych) — niczym nie ustępujących naj

Węgrzy
• •

się
do Zakopanego

40-tu czołowych narciarzy węgierskich
rozpocznie w dniu 1 lutego treningi w

Zakopanem. Skoczkowie, zjazdowcy i sla-

lomlici węgierscy przygotowywać się tu

będą w elagu miesiąca do międzynarodo-
wych zawodów narciarskich o „Puchar
Tatr". Węgrzy trenować będą w Zakopa-
nem, ponieważ w kraju nie mają odpo-
wiednich warunków do treningu (brak
śniegu).

Pobyt narciarzy węgierskich w Polsce

oparty jest na wzajemnej wymianie. W,
lecie bowiem- 40 'najlepszych pływaków
polskich wyjedzie na Wągry, gdzie będą
trenowali przez miesiąc.

Akcja wymienna została uzgodniona
przez Główny Urząd Kultury Fizycznej z

węgierskim podsekretarzem stanu do

spraw «portu —

p . Hegyi, podczas jego
pobytu w Polsce.

WYCIĄG KRZESEŁKOWY

NA KROKWI

W roku 1949 ma być wykonany wy-

ciąg krzesełkowy na szczyt Krokwi.

Wyciąg, zbudowany na wzór szwajcar-
ski, umożliwi zwiedzanie górnych regii,
stworzy najkrótsze podejście na Kala-

tówki i do odkopywanej groty Kalać-

klej oraz obsłuży wielki tor slalomowy,
jaki PZN ma zamiar zbudować ze

szczytu Krokwi w kierunku trybun pod
skocznię. Poza tym wyciąg będzie miał

zastosowanie dla toru bobslejowego,
który zamierza wybudować w przy-

szłym roku Zarząd Miejski w Zako-

panem.

nów(15_17lteg0)t w Msem

minacyjny punkt sezonu
- Międzyna- Lwie , siedzi teraz w tchroais£*l

rodowe Zawody o Puchar Tatr w 7»- u ., i • rv •
,

'
.

kopanem (23.11 - 3 III) M ° kU ' WyP ° C2ywa '. A

'' 11 nasJ taternicy nie próżnują. Ani mróz

Prócz tego polscy narciarze wyjadą i ani
śnieg nie przeszkadza im we wspi-

do Czechosłowacji na międzynarodo- j nacze.

wy konkurs skoków w Harachowie j Wstępujemy jeszcze na lodowisko
marca ) oraz slalom gigant w Peći j PrzY ul

- Kościuszki. Lód doskonały,
elektryczne oświetlenie, trafiamy aku-

Rewolucja w narciarstwie
Nie będzie kombinowanych konkurencp

MIĘDZYNARODOWY Związek I jechać ostrożnie, aby nie stracić

Narciarski (FIS) zniósł jwego bytych punktów. Jeśli znów narciarz

czaau kombinację czterech konkuren chciał nadrobić w slalomie punkty
cji narciarskich — slalomu, zjazdu, stracone w zjeździe, to jechał jak
skoków i biegu. Był to, jak «ię oka- J szalony, narażając się niepotr7.cbr.it
żuje, pierwszy krok na drodze do na kontuzje. Dzięki temu slalom w

specjalizacji w tym sporcie, krok,! kombinacji nie miał cech prawdziwej
który ma poprzedzać zniesienie kom- walki o miejsca, lecz był tylko uzu-

(23 — 24 kwietnia).

Tradycyjnym zakończeniem sezonu

będzie Memoriał ś. p. Bronisława Cze

cha w okresie Wielkanocy w Zako-

panem. A więc jest po co trenować!

Toteż narciarze wzięli się solidnie do

pracy. „Próbny galop" w Zakopanem
wykazał niezłą już formę biegaczy.
Zaraz po świętach w ośrodku GUKF

rusza obóz trenigowy dla 40 juniorów,
którzy do 6 stycznia trenować będą
pod kierunkiem trenerów Orlewicza i

Lipowskiego, przygotowując się do mi

strzostw juniorów i „Puchar Tatr",
Równocześnie w Ośrodku AZS'ów

trenować będą aż do 25 stycznia naj-
lepsi narciarze - akademicy, którzy
następnie startować będą w Akade-

mickich Mistrzostwach świata w Spin-
dlerowym Młynie. Wielu z nich ścią-
gnęło już na święta do Zakopanego.
Spotykam „pogromcę" igl-'ey wrocław-

skiej — Wojtka Niedziałka — który
twierdzi, że „zaprawa" na iglicy do-

brze mu zrobiła i pokaże w biegach
zjazdowych, co umie.

CZY NIE ZA WIETE?

1-go stycznia GUKF tiTuchomi w Za

kopanem d-rugi swój ośrodek, w któ-

rym PZN przeprowadzać będzie w

ciągu stycznia i lutego przygotowania
naszych narciarzy do ..Pucharu Tatr",
W pierwszym obozie kondycyjnym od

1 do 15 stycznia weźmie udział 37 za-

wodn
:

ków i zawodniczek. Trenerzy
PZN*.— Orlewiicz i Lipowski będą
więc mieli „pełne ręce roboty" i tyl-
ko Botfu i im samym chyba wiadomo,
fak z tego wszystkiego wybrnąć za-

mierzają. Bo jak słychać, nie chcą sły-
szeć o żadnej pomocy. Oby tylko nie

przeliczyli się z siłami!

A przecież jest jeszcze w Polsce

niejaki Stanisław Marusarz, który
coś tam umie w dziedzinie skoków,
jest jeszcze kilku inych w Zakopa-
nem i na Śląsku, z których pracy i

wiadomości możnaby z pożytkiem
skorzystać. Może należałoby też po-

myśleć o jakimś trenerze zagr?,licz-
nym. Tylko, jeżeli byłby tak", jak
nasz zeszłoroczny Norweg, to jvż le-

piej pozostańmy przy „produkcji ro-

dzimej".

Przed samym odjazdem wpadamy
znowu na kawę do „Europejskiej". Peł

no, ale publiczność raczej „wczaso-

wa". W kąciku red. Zięba ze „Sportu
i Wczasów" robi wywiad z mgr. U-

stupsltim, w drugim końcu sali ppłk.
Kasprzyk coś tam „radzi

1
z obu Ma-

rusarzami — Staszkiem i Jędrkiem.
Jednym słowem „sportowy" ruch w in

teresie. Przy samym wejściu Wojtek
Niedziałek opowiada komuś: „Wiesz,
prof. Vogel się znalazł. W ciągu
trzech dni nie było o nim znaku ży-

cia, myśleliśmy, że zginął; a on „zro-

rat na porę treningu. Po boisku uwija
się z krążkiem kilkunastu graczy. Do-

wiaduję się, że już od dwu tygodni
bez przerwy trenują, rozegrano już
kilka meczów z udziałem drużyn kra-

kowskich i miejscowych. W okresie

świąt szykuje się turniej hokejowy. A

tymczasem inni hokeiści polscy wciąż
„wyjeżdżają" do Morawskiej Ostra-

wy,..

Już o zmierzchu jedziemy w drogę
powrotną do Krakowa. Z szosy poro-

nińskiej pięknie rysuje się na tle nie-

ba ciemny kontur Giewontu. W dali

niby gwiazdka na niebie miga świa-

tełko ze stacji kolejki na Kaspro-
wym. Gdzieś z pod Gubałówki sły-
chać śpiewkę góralską. Mój towa-

rzysz, zaciągając się papierosem, smęt
nie wzdycha:

— Wiesz, Ziemie Odzyskane są pięk
ne, Karkonosze — to wielka zdobycz
dla polskiego narciarstwa i turystyki,
ale jednak —

co Zakopane, to Zako-

pane".
T. A. Miller

binacji alpepjskiej początkowo, a po-

tem kombinacji norweskiej.
Sądząc z wypowiedzi prasy zagra-

nicznej, należy oczekiwać już' w krót

kim czasie dalszych posunięć FIS w

kierunku reformy narciarstwa.

Jasnym jest, źe łatwiej będzie
znieść kombinację alpejską, twór

względnie świeży, niż kombinację nor

weską. Grać tu będą wielką rolę
tradycje państw skandynawskich, któ

re, jako główna siedziba sportów zi-

mowych, będą niewątpliwie wyrażały
swe sprzeciwy.

Trzeba jednak przyznać, że moty-

wacja FIS jest zupełnie logiczna,
zwłaszcza jeśli chodzi o kombinację
alpejską. Po pierwsze zjazd i sla-

lom są zupełnie odmiennymi konku-

rencja^, wymagającymi zupełnie od-

miennego przygotowania, a więc mie

szanie ich w jednej próbie nie było
niczym umotywowane.

Po drugie reguła uzależniająca
start zawodnika "w slalomie od jego
wyniku w zjeździe nie miała również

żadnych logicznych podstaw.
Po trzecie zawodnik startujący w

slalomie był skrępowany wynikiem
zjazdu. Jeśli jego wynik zjazdowy
był dobry, to w slalomie musiał on

pełnieniem zjazdu.

Wreszcie po czwarte — v/ ciągu
ostatnich paru lat organizatorzy za-

wodów z niezrozumiałą pasją wyty-
czali trasy slalomu o bardzo trudnym
charakterze, zapominając, ie__jest 02

w pierwszym rzędzie próbą technicz-

ną, w której główną rolę miało grać
poprawne branie wiraży. Trasy siało

mów coraz bardziej odbiegały co ie*

zasady i wreszcie stały się labiryn-
tem bramek, w którym szanse w,\ik
przede wszystkim akrobata, a dopie-
ro później technik narciarski.

FIS, pragnąc przeprowadzić kciin-

ny' metodą ewolucyjną, ustanowił

przede wszystkim slalom specjalny,
który jest obecnie konkurencją mi-

strzowską, zostawiając narazie kombi

nację alpejską. Postawiło to w gor-

szej pozycji zjazd, który nie miał sa-

modzielności takiej, jak slalom Wo-

bec tego FIS zdecydował już zniesie

nie kombinacji i wprowadzenie ^nair?

dzielnego zjazdu.

Należy oczekiwać, że FIS jaS
wkrótce wyda odpowiednie przsę3a*>
i jeszcze w tym sezonie będziemy
świadkami małej rewolucji w sporcie
narciarskim.

Co przyniosła l-sza run

Na półmetku walk Ligi koszykowe!
W rozgrywkach Ligi koszykowej

pozostało w I rundzie tylko spotka-
nie YMCA — Zgoda (6 stycznia),
1-rtóre nie będzie miało zasadniczego
wpływu na układ tabeli, można więc
uznać, że Liga osiągnęła półmetek,
a w związku z tym warto podsumo-
wać jej osiągnięcia.

Ogólny poziom zespołów ligowych
jest słabszy, niż w r. z. Dużo sta-

rych Si&nfóćlrlików odefezło", a ńówi

nie zdołali jeszcze nabrać odpowied-
niej rutyny. Sposób trenowania we-

dług nowych przepisów nie został je-
szcze należycie przystosowany i opa-

nowany. Na słaby poziom wpływają
nadto nipdość przygotowani sędzio-
wie oraz brak odpowiedniej ilości sal

treningowyc

Czołowa drużyna w tabeli, ZZK do-

szła do półmetka bez porażki. Wię-
cej trudności będą mieli poznaniacy
w drugiej rundzie, gdyż cięższe me-

cze rozgrywają nie u siebie, jak to

było dotychczas. A że będą te trud-

ności, na to wskazują niewysokie
zwycięstwa ZZK w I rundzie

YMCA, warsz., AZS i TUR-em. Pod

koniec rundy zespół poznański wy-

kazał spadek formy, bo mecze ze

Zgodą i Wisłą, out-Eiderami tabeli,
wygrał nieznacznie. Podporą druży-
ny są: Grzechowiak, Kasprzak i Jar-

czyński, reszta jest słabsza. ZZK

jest zespołem najbardziej opanowa-

nym i stylowym. Dzięki przedwo-
jennym jeszcze graczom reprezentu-

je on dużą rutynę. Wadą zespołu
jest brak wytrzymałości ZZK ma

ambicję tytułu mistrzowskiego, nie

dopuszca więc do „głosu" rezerw

Narciarze
na obozie
w Zakopanem

Na obozie kondycyjnym w Zakop»
nem dla najlepszych narciarzy polskich
przebywa obecnie 35 zawodników. Brak

jeszcze narciarzy, którzy przebywają na

studiach oraz 10-eio osobowej grupy

kobiet.

Ze znanych zawodników nie ma jesz-
cze Dziedzica, Kozaka, Marusarza Jó

zefa i Karpiela. Eliminacja i ustalenie

listy zawodników, którzy wystąpi; jako
reprezentanci barw polskich na między,
narodowych zawodach narciarskich o

„Puchar Tatr", odbędzie się pod koniec

grudnia br. Spośród najlepszych nar.

eiarzy wyłoniona zostanie 16-osohowa

grupa seniorów, 10-osobowa zawodni-

czek i 10-osobowa juniorów, które

przebywać będą na obozie od 1 stycz-
nia do dnia zawodów.

sportem znam się od dziecka. Zna- Uli GofebieWSki
LŁ 1« . ,1.......9 lam laHnalr elrrTOlniA *

Z jomość tę ukrywałem jednak skrzętnie
orzed rodzicami, bo wiadomo...

— Ty latasz za piłką, a książki leią...
Koledzy naopowiadali ml tyle historyjek

rodzinnych, słyszałem o tylu „tragediach",
że nie śmiałem przyzna/ się do swego za-

miłowania. Jak tu powiedzieć, ie chcę Uć

na mecz, kiedy natychmiast mogło paść
pytanie:

— A lekcje odrobione?

Krylem się więc Jak najzręczniejszy dy-
plomata, ale tak samo Jak oni... wpadłem.

Moie bym ocalał, gdybym był tylko ki-

bicem sportowym. Jakże jednak nie być
czynnym" zawodnikiem, kiedy ma się 1S

lal? w „budzie" grywałem w koszykówkę
i to w niabylejaklm towarzystwie. Gimna-

zjum Mickiewicza w Warszawie było prze-

cie» wylęgarnią talentów dla klubów. Ca-

ła niemal drużyna koszykówki Polonii w

okresie swych największych triumfów re-

krutowała się z wychowanków tej szko-

Kalbarczyk, obaj Millerowle, Wróbel,

lak nie zostałem asem...
wierności

na naukę własną latałem na Konwiktor-

ską, aby podpatrywać mych ulubieńców na

treningach. Wymówki były bardzo rozmai-

te. A <0 — zbiórka drużyny harcerskiej,
io znów wspólna nauka z kolegami, próba
chóru i tak dalej I tak dalej... Rodzice

zaczęli podejrzewać, a gdy na pierwszy
trymestr przyniosłem cenzurkę umajoną
trzema dwójkami, odbyła się zasadnicza

rozmowa.

— Te zabawy muszą się skończyć. Nie

|y. .

byli lekkoatletami AZS-u, Łaukedrey bok-
sował w legli, te wymienię tylko paru

Ko-zvkówka jednak nie zadawalała mych sądzisz chyba, że nie domyślamy się po-

amblcii Kochałem piłko nożną I boks. To wodów. Jesteś już prawie mężczyzną i po-

byty sporty które ciągnęły mnie z nie- winienei pamiętać, że nauka musi zajmo-
ndoarta sita dla których zdolny byłem wać pierwsze miejsce. Sportem zajmiesz
wszystko poświęcić. I jak się później oka- się po ukończeniu szkoły.
wiło poświeciłem, nie wszystko może, ale Oczywlśc.e obiecałem poprawę, napew-zalo poswi _ciie r_ rob(ł (ak fcałdy f Czyte|nI)c6w będący

w moim wieku, I... zająłem się sportem

jeszcze intensywniej.

Zapisałem się do „Polonii"! Ten wielki

krok stał się powodem pierwszego po-

ważniejszego niepowodzenia. Poszedłem

na trening sekcji bokserskiej. Przyjęto
mnie dość krytycznie, ale pomySlałem so-

zaw- .ze . .. drugi rok w piątej klasie,
ma się czym chwalić, ale cóż zrobić...

wtedy właśnie niestety oszalałem zu-

pełnie na punkcie sportu. Z perspat|ty«y
lat mogę to śmiało pow.edzieć. Czyż bo-

i=m nip Iest szaleństwem robić na lek-

3'lŁi% tabel, dziesięciu na,

szych bokserów?

Itd. nie wywołała oczywiście entuzjazmu,
a wręcz przeciwne skutki. Takiego pater
nosler nie słyszałem od początku mej ka-

riery życiowej. Byłam zbyt „starym ko-

niem", aby ojciec chciał pójSć śladami

sparring-partnera, ale cała Jego przemo-

wa była boleinlejsza od najgorszego
ciosu.

Zrozumiałem, te Jednak nauka Jest na-

prawdę ważniejsza. Zrozumiałem, że sport
może poczekać.

Wziąłem się poważnie do roboty. Ale
odrobić cały kurs na przestrzeni kilku ty
godni roku szkolnego to chyba trudniej-
sze zadanie, niż pobicie rekordu. Stara'
lem się Jak mogłem. Kułem wieczorami,
kułem w niedziele 1 święta, ale na kO'

nlec roku dostałem dwie dwóje i automa

tycznie musiałem zimować.

Odbyła się druga rozmowa, równie nie-

przyjemna, jak pierwsza, ala dała ona Je-
szcze lepsze rezultaty. Utwierdziłem się w

przekonaniu o konlecznofcl nauki I nawet

w czasie wakacji 'poświęcałam 2 godziny
dziennie na powtarzanie kursu.

W nowym roku szkolnym byłem Już jed'
nym z lepszych uczniów w klasie. Do do-
mu przynosiłem coraz lepsze oceny, «

wafajsc na lekcjach miałem dość duto
czasu popołudniu I mogłem Interesować

się sportem, ale w rozsądniejszy i spo

kojnleszy sposób.

mu rfnmu miałem Jedną szufladę od któ- b)o _ pocZekajciel Ja wam pokażę! Roz-

przy sobie. W szufla- pocZęly lią sparringl. Dano ml rękawice
i oczywiście partnera.

— Teraz, albo nigdy I Muszę go znokau-

tować. Nlach się przekonają, ie Jestam

coł wartl

Rzuciłem się Jak młody tygrys na ofia-

ra, ale rękawice trafiały w próżnię. Prze-

ciwnik unikał mych ciosów, a sam w miarę
delikatnie mnie punktował.

_
Nie będziesz robić ra mnie waria-

ta
_ pomyślałem -

muszę cię dostaćt

raf klucz nosiłem .

dzie znajdowały się opracowane przeze

ciowo związany byłem r Poloplą. Id

głąbiej nii oni sami. ..... .

Na lekcjach robiłem nei.óinorodn elsia

wykazy .portowe, w czasie przeznaczonym

Moje ręce zmieniły się w wiatrak. Pra-

gnąłem trafić za wszelką cenę I wreszcie
zawadziłem przeciwnika jednym z szero-

kich sierpów. Byl* to niestety pierwszy I
ostatni sukces. Sparring-partner zezłościł

się, najwidoczniej cios zabolał. Teraz on

przeszedł do ataku I ciosy jego zacząłem
odczuwać coraz bardziej. Z ataku przesze-

dłem do obrony, ale nie miałem o niej
właściwie pojęcia. Byłem łalwym celem.
W pewnej chwili zrobiłem unik ku dołowi,
a jednocześnie rękawica partnera zato-

czyła łuk I... wyprostowała mnie. Poczu-
łem puchnięcie okolicy oka.

Na szczęście w tej same) chwili prze-

rwano sparring. Poszedłem do szatni.
— Żeby tylko nie myśleli, że się boję.

Napewno nie zrezygnuję ż boksu. Przyjdę
na najbliższy trening i będę walczył spo-

kojniej.

Były to, jak się później okazalp, „sen-

ne marzenia".

Oko było nie tylko opuchnięte, ale

czarne. Zmoczyłem chustkę, może kompre-
sy coł pomogą.. Pomogły tylko połowicz-
nie. bo murzyńskie oko nie chciało zmie-

nić barwy.
— Co to będzie? Trzeba lł« do domu.

Ale co powiedzą, jak zobaczą moją flzjo-
gnomlę? A może wyszli . I po cichu położę
się spać?

Jak na złość siedzieli w domul
— Włodek) Coś ty robił?

Nie wyłgam się — pomyślałem — niech przeczytają m°Je wspomnienia uważ.

trzeba mówić prawdę. nie I wyciągnę z nich wtaś«'*» wnlo-

Wiełć o „Polonii", treningach, boksie ski (gw>

Nie zostałem asem sportowym, chociaż

po szkole grywałem w piłkę nożną. By-
łem „średnlaitlem". Najwidoczniej, mimo

ogromnego zapału nie miałam talentów
w tym kierunku. Sport jednak ciągnął mnie
do siebie z nieprzepartą siłą 1 wreszcie
zostałem... dziennikarzem sportowym.

'

Do redakcji przychodzi wiele listów od

młodzieńców, pragnących zostać dzienni-
karzami sportowymi. »sły 1® Jednak pisa-
ne są takim stylem I z takimi błędami, ża

czytając Je mlmowoll nasuwa się pylenie,
czy autorzy nie zajmują się zbyt wlete

sportem, a zbyt mało nauką. Jełll tak, to

które „zatrudni" dopiero po zakoń-

czeniu sezonu.

YMCA łódzka cięższe mecze w Xl

rundzie ma u siebie, posiada więc
wszelkie szanse do uzyskania mi-

strzostwa. Trzon zespołu stanowią:
Żyliński 1 Dowgird, przesunięty z na-

padu do obrony. Ulatowslci jest słab-

szy, niż w ub. sezonie. Z .juniorów
wjjóżniają się: Bftrgzeze.wflkłt - Mac i e~

je.wski 1 Kozłowski. W przeciwnieó-
stwie do ZZK, łodżianić maj.a _(fH!iynź
odmłodzoną, specyficzne warunki sa-

li YMCA, która posiada mniejsze,
nii inne rozmiary, dają jej atut w

spotkaniach z silniejszymi zespoła-
mi, z którymi spotka się drużyna
łódzka w n rundzie.

Młoda drużyna TUR, wzmocniona

Pawlakiem z gdańskiej YMCA, po-

czyniła w tym sezonie duże postępy.
Gra ona szybko i dobrze strzela,
Obok najlepszego Pawlaka i Skrodz-

kiego w napadzie, wyróżnia się na

obronie Kulczycki.
Warta osiąga swe wyniki w za-

leżności od formy Dylewicza. Spe-
cjalnej taktyki drużyna nie repre-

zentuje. Zieloni przeżywają ooeenie

kryzys organizacyjny, a osłabieni są

przejściem Matysiaka do ZZK.

Warszawski AZS oprócz wetera-

nów Bartosiewicza i Popicłka dyspo-
nuje juniorami, z których wyróżnić
warto: Nicińskiego, braci Popław-
skich i Olesiewicza. Zespół nie na-

brał jeszcze rutyny, na co wskazuje
jego słaba końcówka w meczach.

Akademicy straciwszy w r. z . szan
-

se na czołowe miejsce szybko zre-

zygnowali ze starszych zawodników

zastępując ich młodzieżą.
AZS krakowski składa się ze star-

szych graczy z których najlepsi są

Kozdrój i Bahr. Minusem jest brak

rezerw.

Beniaminek Ligi„ Zgoda jest zespo-

łem ambitnym i szybkim i meże za-

skoczyć każdego przeciwnika, Ictóry
da się wciągnąć w grę bezplanowa.
W II r. Zgoda ma większość spot-
kań u siebie, liczyć się więc należy
z niespodziankami.

Wisła przechodzi kryzys. Oparta
na Ariecie i Kowalówce, sięga cza-

sem po Stoka i Szostaka, graczy b.

starych, którzy nie wytrzymują, me-

czu do końca.

CZESI, SZWiDZI I W|0*ZT
popularne w stolicy wyścigi kolarskie

na 100 km po alejach parku Padeiewskia-

go będą miały w przyszłym roku charak-

ter międzynarodowy. Organizatorzy wy-

syłają zaproszenia do CSR, Węgier I

Szwecji.
Pod adresem organizatorów jedna uwa-

ga: szosa w parku ma złą nawierzchnię,
aby więc zwiększyć atrakcję wyścigu
należałoby wyasfaltować trasę. Chodzi o

długość 1.M0 m.

NII MA IICINC» IR XAPRAWT "IMOWEJ
Zarząd PZKol. będzie wydswtl llc»nc|e

jisdynlo tylko po uprzednim stwierdzeniu

przez "zarządy okręgów, te kolarze odbyli
zaprawę zimową oraz poddali się Obo-

wiązującym badaniom lekarskimi

Zarządzenie tó zmusi kolarzy • dl zimo-

wej zaprawy gimnastycznej, bez której
trudno mówić o dobrej kondycji fizycz-
nej W ^«zonle.
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Pozazdroszczą nom inni takiej Akademii
Ha terenie Bielan powstanie miniaturowy teren olimpijski

ZAWIERUCHA wojenna nie oszczędziła również i Akademii Wycho-
wania Fizycznego na Bielanach. Budynki uczelni zostały zdewasto-

wane w 40 proc., a urządzenia sportowe w 90 proc. Na boiskach oku-

pant obsadził ziemniaki lub pokryi je barakami, a przez stadion prze-

prowadził drogę samochodową. Na terenie- AWF nie było ani jednej sali

gimnastycznej; siały one puste bez przyrządów, albo zamienione na mon

Łownie, inne zaś uległy zbombardowaniu.

Równolegle z odbudową innych
dziedzin życia odbywała się po zakoń

ezeaiu działań wojennych również i

odbudowa Akademii. W roku akade-

mickim 1946/7 doprowadzono do po-

rządku w połowie internat żeński, w

którym znaleźli pomieszczenie uczest

nicy pierwszego po wojnie rocznika,
a następnie odbudowano dużą -alę
gimnastyczną.

SKRÓCONY KURS

W tych zupełnie skromnych warun-

kach uruchomiła AWF pierwszy rok

studiów. Wobec kompletnych braków

kadr w zakresie wychowania fizycz-
nego zdecydowano, że należy jak naj
szybciej wykształcić instruktorów

do pracy w terenie. Wychodząc z

powyższego założenia, skrócono okres

studiów d po pierw-zym roku z udzia

łem 106 studentów (wyłącznie męż-

czyzn) wysiano ich w teren, gdzie po

odbyciu rocznej praktyki wyselekcjo
nowany element w ilości ckolo 50

prcc. powrócił do AWF, w celu kon-

tynuowania studiów.

W r. akad. 1947/8 na jesieni przy-

stąpiono do uruchomienia dwu rocz-

ników. Pierwszy rok pracował nor-

malnie, drugi był w terenie, trzeci

zaś rekrutował się ze słuchaczy
przedwojennego CIWF lub studentów

z uczelni poza krajem, w liczbie

ogólnej 31. W końcu roku AWF wy-

chował całkowicie wykwalifikowa-
nych instruktorów, którzy odtąd peł-
nili funkcje w terenie. Na pierw-
szym roku studiowało 160 o"ób płci
obojga, podobnie jak i na trzecim

roku.

Trzeci zrzędu rok pracy w AWF

1946/9 charakteryzuje uruchomienie

pełnych studiów. Na pierwszym roku

studiuje około 70 mężczyzn i 45 ko-

biet, na drugim odpowiednio 50 i 45,
na—trzecim—31- «Kjżc&yzrh—

SŁUCHACZE ENTUZJASTAMI

Do studiów w AWF garnie się
przede wszystkim młodzież entuzja-
stycznie ustosunkowana do sportu.
Znaczna większość, bo 75 proc. obej-
muje młodzież robotniczą i wiejską,
resztę stanowi inteligencja pracująca.

Mylą się ci, którzy sądzą, że w Aka

demil większość czasu spędza się na...

fikaniu koziołków. Ponad 50 proc. za
-

jęć studentów składa się z podkładu
Aaukowego, który jest realizowany m.

iii. przez seminaria i dyskusje. Wy-
kładowcami . są w większości profe-
sorowie uniwersytetu, a każdy przed
mioł przez nich Wykładany posiada
zakład naukowy.

Zadaniem uczelni jest nie tylko
wykształcenie fachowców w dziedzi-

nie wychowania fizycznego. Młodzież

wychowuje się tu również i społecz-
nie, aby po ukończeniu uczelni bra-

ła czynny udział w życiu społecznym.

Kzidj słuchacz AWF musi obowiąz-
kowo wykonywać na terenie uczelni

'pracę społeczną na; odcinku; Bratniej
Pbmocy, ZAMP, Koła partyjnego i

2w. Zaw. Pracowników. Słuchacze

realizują te cele pracując w świetli-

cach dla Zw. Zaw., w kursach dla

Analfabetów, Organizują imprezy na

•terenie przedszkola ttp.

-Akademia kładzie również nacisk

,n* wyrobienie polityczne swoich wy

cłiowanków. Każdy student musi być
.uświadomiony politycznie' 1 nie mo-

że pozostań «bierny w stosunku do

wydarzeń w tej dziedzinie życia. Pod

względem politycznym akcja słucha-

czy AWF jest intensywna. 75 proc.

z nich należy do ZAMP.

SZKOŁA TRENERÓW
Na terenie Akademii uruchomiona

będzie w styczniu 1949 r. Szkoła tre-

nerów według projektów ustalonych
z GUKF. W szkole, która będzie skła

dała się wyłącznie z byłych spor-

towców, kurs będzie trwał od 3—6

miesięcy, w zależności od specjalno-
ści sportów. Ilość słuchaczy ustalo-

no na 30.

Na początku roku przyszłego uru-

chomiony będzie w AWF kurs orga-

nizatorów wf dla GUKF. Okres stu-

diów oznaczono na 3—6 miesięcy, a

ilość słuchaczy —

na 30.

Od 15 stycznia czynny będzie 6-mie-

sięczny kurs dla oiieerów „Służby
Polsce". Zadaniem kursu jest wysz-

kolenie instruktorów wi przewidzia-
nych specjalnie do organizacji S. P .

Kierownictwo kursu spocznie w rę-

kach znanego szermierza, kpt. Fokta.
— Wychowanie fizyczne jest do

pewnego stopnia anomalią — mówi

dyrektor AWF, płk. Górny. — Inży-
nier ma w swej pracy do pomocy

techników. Instruktor wf musi więc
również dysponować pomocnikami,
jednym więc z zadań wychowania fi-

zycznego w Polsce jest kształcenie

kadr wychowawców fizycznych śred-

niego szczebla. Stąd też istnieje pro-

jekt powołania do życia liceów pe-

dagogicznych wf, których zadaniem,
obok kształcenia ogólnego, byłoby
szkolenie w zakresie wf. Podobne

licea istnieją w ZSRR, na Węgrzech,
w Jugosławii i Anglii.

INSTYTUT BADAŃ NAUKOWYCH

.Nptyyiii, etapem w rozwoju. .AV^

będzie budowa w—latach"1949/50 Ins-

tytutu Badań Naukowych nad zagad-
nieniami pracy i kultury iizycznej.
Powstaną tu katedry: biologii, fizjo-

Per Anderson
przeniósł się
do Niemiec

Mistrz w Szwecji w dziesięciobo-
ju w roku 1946/47 i piąty na Igrzy-
skach w Londynie, Erik Per Anders-

son, przeniósł się do Niemiec, gdzie
znajdują się jego rodzice. Anders-

son, będąc obywatelem szwedzkim,
urodził się i- wychowywał w Niem-

czech skąd wyemigrował do Szwecji
w czasie wojny.

BARBARA SCOTT W KOSTIUMIE

ZAWODOWCA

Barbara Anna Scot mistrzyni świa-

ta i olimpijska w jeździe figurowej
pań, która w swoim czasie zrezygno-

wała z podarowanego jej auta, by nie

narazić się przepisom o amatorstwie,
po zdobyciu lauru olimpijskiego zde-

cydowała się pójść w ślady Sonnie

Henie i tylu późniejszych jej następ-

czyń i przejść na zawodowstwo, Bar-

bara Scott, która w St. Moritz była
jednym z głównych ośrodków zainte-

resowania, przygotowuje się bardzo p*l
nie do pierwszego zawodowego wystę

pu, który nastąpi z końcem baL w

Nowym Jorku.

logii, anatomii i mechaniki, ruchu,
antropometrii, psychologii, kierunku

przyrodniczego, higieny i Roentgena.
Instytut będzie przeprowadzał ba-

dania m. in. dla Min. Przemysłu i

Handlu w zakresie wydajności pracy,

ekonomii wysiłku i możliwości wyzy-

skania najbardziej celowego energii
ludzkiej. Instytut znajdzie pomieszcze
nie w specjalnym budynku, który sta

nie równolegle do hali.

Obok zadań teoretycznych, Insty-
tut będzie miał zadanie praktyczne,
wykonywane przez katedrę dydakty-
ki i metodyki sportów. Będą przy

niej pracownie dla wszystkich dzia-

łów sportu. Każda pracownia będzie
dysponowała materiałami poglądowy
mi, filmami, literaturą światową z da-

nego zakresu działu itp. W pracow-

niach tych będą przeprowadzane róż

nego rodzaju doświadczenia, ściśle

związane z praktyką i będą opraco-

wywane nowe metody treningu.

W LABIRYNCIE BOISK

Akademia w obecnym stanie przed
stawia teren wyposażony, zdawałoby
się, we wszystkie potrzebne urządzę
nia sportowe. Pełno tu boisk dla lek

koatletyki, piłki nożnej, piłki ręcz-

nej, kortów tenisowych, sal gimna-
stycznych, wspaniale wyposażonych
i wiele pomocniczych obiektów. Kry-
ty basen jest już kompletnie gotów
i czeka na uroczyste otwarcie w dn.

17 stycznia. Olbrzymia hala z korto-

wą nawierzchnią i podzielona na kil

ka segmentów. Wszystko to stanowi

tylko część, większą zresztą, zamie-

rzeń i planów, jakie wytknęła sobie

Akademia. O rozmiarach ich informu

je mnie uprzejmy dyrektor AWF.
—- W r. 1946/7 byliśmy w stanie

odbudować ledwie w jjołowie inter-

nat żeński i dużą salę gimnastycz-
ną

— opowiada płk. Górny. — W

następnym roku zrobiliśmy wiele, bo

uporządkowaliśmy 2 boiska i stadion,
cały główny gmach, 1 salę gimnasty-
czną i część budynków mieszkalnych.
Najwięcej jednak prac przypadło na

bieżący rok: odbudowano 1 salę gim-
nastyczny - która była. w- 'kompletnej
ruinie, wieżęf basen, pokryto

' cłacKem

halę. i- ułożono w. niej nawierzchnią
kontową, odbudowano świetlicę, czy-

telnię, aulę i odremontowano budyn-
ki mieszkalne i gospodarcze. Dziś na

terenie AWF nie ma zniszczeń i z

odbudową nastąpił koniec.

- Przy okazji prac nad odbudową
muszę podkreślić czyny udział słucha

czy, którzy wykonali 60.000 roboczo-

godzin, oraz współpracę Profesorów,
instruktorów i personelu administra-

cyjnego.

PLAN DWULETNI
— W latach 1949/50 projektujemy:

powiększenie internatów żeńskiego i

męskiego, budowę Instytutu Badań

Naukowych, 1 wzorowej sili gimna-
stycznej, wzorowego ogródka jorda-
nowskiego z przedszkolem i żłob-

kiem. Na terenie uczelni wybudowa-
ne będą wzorowe ośrodki wiejskie,
szkolne,^wojskowe i fabryczne, wszy-

stkie- wyposażone w przyrządy, dalej
place dó rzutów, aby nie niszczyć
szlachetnych nawierzchni na boiskach,
tory przeszkód dla wojska, „Służby
Polsce" i młodzieży akademickiej,
mała' skocznia narciarska, strzelnica

małokalibrowa, rejon doświadczalny
dla obozownictwa, w którym słucha-

cze będą spędzali-pewien czas w okre

sie letnim pod namiotami, aby za-

poznać się z życiem obozowym, na-

stępnie wzorowy ośrodek miejski
dzielnicowy z placem do ćwiczeń dla

młodzieży, stadionem i pływalnią —

będzie on dostępny dla młodzieży, z

okolicy,; a więc z Marymontu, Bielan

i Żoliborza. Ośrodek ten będzie jed-
noczenie terenem doświadczalnym
dla słuchaczy AWF.

Warto jeszcze dodać, że Akademia

szkoli obecnie 2 razy więcej młodzie

ży, niż przed wojną. Możliwe to. jest
dzięki ścieśnieniu kwaterunkowym

ffąaen jest gotów do-uiytku, a uroczyste otwarcie nastąpi zawodami

w dniu 17 stycznia

PIŁKARZ DOKTOREM

W Pradze odbyła się promocja na

doktora praw znanego piłkarza repre

zentacyjnego z praskiego klubu Bohe-

mians — Wacława Jiry. Jak widać

uprawianie sportu i to nawet w szczy

towej klasie nie przeszkadza nauce,

naturalnie... o ile ktoś chce się uczyć.

POLSKA - CSR W HOKEJU

Pisma praskie donoszą, że w ramach

przyjacielskich spotkań sportowych
odbędzie się w bież. sezonie 'zimowym
mecz Polska — Czechosłowacja w ho-

keju na lodzie.

Mecz odbył by się — wedle prasy

czeskiej — dopiero po mistrzostwach

świata w Sztokholmie w Brnie lub

Mor. Ostrawę.

przy równoczesnym powiększeniu
urządzeń sportowych.

JEDEN Z NIEWIELU NA ŚWIECIE

Teren AWF jest jednym z naj-
większych tego rodzaju na całym świe

cie. Możliwości szkolenia będą jesz-
cze większe, niż obecnie, kiedy bę-
dzie wykonany zamierzony plan roz-

budowy. Akademia w większym atop

niu, niż to było
'

przed wojną kładzie

nacisk na celowość kształcenia.

Tereny Akademii budzą podziw a

zwiedzających. Znakomity dobór per-

sonelu profesorskiego i instruktorów,
dobrze wyposażone zakłady nauko-

we, piękne i liczne urządzenia spor-

towe z perspektywą dalszej rozbudo-

wy, estetyka wnętrz i wzorowa czy-

stość — wszystkie te elementy skła-

dają się na całość, która nie tylko bn

dzi szacunek, ale jednocześnie napa-

wa radością i spokojem o należyte
przygotowanie kadlr instruktorskich

wf, które wychowane w AWF będą
całkowicie zdolne poprowadzić pracę

w terenie w trosce o rozwój kultury
fizycznej w Polsce Ludowej.

Z. W.

Efektowne to ćwiczenie jest wprawdzie trudne, ale słuchacze-wykonufy
je chętnie jako doskonałą zaprawę do ogólnej sprawności.

Tomuwz: Domaniewski

0 fascynującym
i naszej wielkiej szansie

WŁAŚCIWIE to o żeglarstwie lo-

dowym mało ludzi słyszało,
jeszcze mniej wie dokładnie o co tam

chodzi, a już zupełnie niewielu wi-

działo na własne oczy jak to napraw-

dę wygląda, żeglarstwo lodowe było
przed wojną sportem jeszcze bardziej
ekskluzywnym niż żeglarstwo wodne

i interesowały się nim tylko nielicz-

ne kluby. Dzisiaj sytuacja się nie o

wiele zmieniła. Na bojerach, albo jak
kto woli „ślizgach", bo tak się na-

zywają żaglowce lodowe, nie żeglu-
je didś prawie nikt.

A szkoda. W tfej. niepopularnej c-

becnie gałęzi sportu, kryją się ogro-

mne możliwości. Jeżeli chodzi o sport
w ogóle, to nie reprezentujemy w tej
chwili na świecie poważniejszej kla-

sy w żadnej dyscyplinie, z wyjątkiem
oczywiście... muzyki. W sporcie boje-
rowym możemy natomiast zająć przo

dujące miejsce w Europie.

NA JEZIORZE MAMRY.,,
Bojery były mało znane w Polsce,

ale za granicą żeglarstwo lodowe u-

prawiano szeroko. Najbardziej rozwi-

nięte było w Związku Radzieckim, w

Niemczech, no i w krajach skandy-

nawskich. Rozgrywano mistrzostwa

krajowe, rozgrywane były nawet mi-

strzostwa Europy, które odbywały się
na najlepszych w Europie terenach

bojerowych, znajdujących się... nie-

daleko od Giżycka, w zatoce jeziora
Mamry. Tak —

w tej chwili jesteś-
my w posiadaniu owych terenów,
mamy również sporą liczbę gotowych
poniemieckich bojerów, mamy tym

samym wszelkie możliwości galwani-
zacji zapomnianego sportu, mamy

szansę stania się w nim mistrzamŁ
' "Podczas wojny oRazahr się,-że bo

jer nie tylko jest pięknym,' iascynu-
jącym sportem, ale może się również

przydać jako środek transportowy w

warunkach, w których żaden inny
pojazd nie dałby sobie rady. Gdy
Niemcy oblegali Leningrad, łączność
przez pokryte lodem jezioro Ł,adoga,
utrzymywały właśnie bojery, które

w jedną, stronę woziły ludzi, a w dru-

gą żywność. Może właśnie dlatego
sport bojerowy w Związku Radziec-

kim jest otoczony specjalną opieką
i rozwija się coraz wspanialej.

My możemy stać się głównym o-

środkiem żeglarstwa lodowego w Eu-

ropie. Bojerami interesują się Czesi,

Pawłowski ułaskawiony
Co nowego w lekkoatletyce

Na poniedziałkowym posiedzeniu zarząd
PZLA uchylił karą dyskwalifikacji nałożona

przez ŁOZLA na zawodnika Pav/łowskiego,
ukarał go natomiast naganą. W motywach
zarząd PZLA podał, że krytyka władz

ŁOZLA była przeprowadzona przez Pawłow-

skiego niezgodnie z trybem organizacyj'
nym PZLA, z drugiej jednak strony zarząd
uznał, że Pawłowski działał dla dobra

sportu lekkoatletycznego.

Na walne zebranie PZLA będą dopuszczę
ni oprócz reprezentantów okręgów rów-

nież I delegaci zawodników w ilości 1 na

każdy okręg.

Wobec pogłosek Jakoby rekord tarnow-

skiego w rzucie dyskiem był nieformalny,
PZLA wyjaśnia, że uchwałą zarządu w dn.

21 czerwca zatwierdzono rekord tarnow-

skiego w rzucie dyskiem,' ustanowiony w

dn. 27'maja w Gdańsku, na zawodach Vy-
sókoskolsky KS Praga — OPO —

reprez.

Gdańska. Dawny rekord wynosił «.98, no-

wozatwierdzony zaś 47.U.

Czechosłowacki Zw. Lekkoatletyczny ra-

wiadomlł PZU, że zgadza się na termin

meczu kobiecego Polska — CSR w dn. 1«

i 1? czerwca. Mecz odbędzie się prawdopo
dobnie w Krakowie. Rewanżowy mocz męt

czyzn Warszawa — Praga odbędzie się w

OCZT I USZY ŚWIATA

lugene Criqul, «ks-mlstrz świata wagi
piórkowej, został odznaczony legią hono-

rową.

Holender Van Klaveran wyjechał na kil-

ka meczów bokserskich do Australii.

Skandynawia - Ameryka, mect lekko-

atletyczny, projektowany 21 — 25 lipca w

Oslo — odbędzie się w Sztokholmie.

Berolrs, 50-letni tenisista, pokonał znów

Briehanta (Belgia) w Louvain <:3, ^-t, 6:i.

Sezsn tenisowy na Riwleua zapowiada
się w tym loku doskonale. Obiecali swój
przyjazd: Gonzales (mistrz Ameryki),
Drobny, Asboth, Patly, Sarnard, Deslre-

meau, Berotrs, Cochel i pani Landty.

Pradze w terminie zaproponowanym przez

Czechów, tj. 25 września.

W dn. 2» bm. odbędzie się w GUKF kon-

ferencja w sprawach organizacyjnych PZLA.

Czesi czekają
a co nasi
pingpongiści

PRAGA, (Obsł. wł.) - W dniach

13—16 styeżinia 1949 roku odbędzie
się- w Bratysławie międzynarodowy
turniej pingpongowy o puchar Duna-

ju. Do chwili obecnej zgłosiły się już
reprezentacje Austrii, Finlandii, Wę-
gier, Włoch, Rumunii i CSR; Organi-
zatorzy oczekują zgłoszenia Polaków

i Francuzów.

Dzielna babcia
Pisaliśmy w swoim czasie o feno-

menalnej 72-letniej Dunce, p. Bendt-

sen, która stanęła do egzaminu spra-

wności fizycznej w rezultacie czego

uzyskała złoty medal. Po zdobyciu
go oświadczyła, że nie ma więcej za-

miaru „sportować". Na wyczyn "zdo-

była się jedynie po to, by pokazać
swoim trzem córkom i sześciu wnu-

kom, którzy wszyscy zajmują się
sportem, że nie jest jeszcze taką
starą, jak wynika to z metryki.

AUSTRALIA WYCOFUJE SIĘ
Przewodniczący Australijskiego Zwią

zku Tenisowego oświadczył, że Austra

h'a w przyszłym roku będzie zmuBzo

na wycofać się z udziału w grach o

puchar Davita, gdyż Związek nic dy-
sponuje odpowiednimi funduszami. Dla

tej samej przyczyny należy się liczyć I granicą film ha prawdę oryginalny 1

również z nieobesłanlcm Wimbledonu. j interesujący.

Węgrzy, Rumuni, którzy chętnie tu

prawialiby ten sport, ale nie mają u

siebie warunków. My im możemy te

warunki stworzyć.
— Dobrze —

mogą powiedzieć od-

powiednie czynniki. — Chętnie byś-
my poparli popularyzację żeglarstwa;
lodowego, ale jak się do tego za->

brać, co trzeba zrobić 1 od czego za-i

cząć?

KTO POWINIEN SIĘ ZAJĄĆ?
Przede wszystkim trzeba spraw-

sjjortu bojerowego ustawić ramowo.

Trzeba sobie zdać sprawę, że żeglar-
stwo lodowe wymaga bardzo specy-

ficznych warunków 1 potrzeba także

szczęśliwego splotu kilku okoliczno-

ści, żeby je można było uprawiać. —

Musi być dobry lód, pokryty cienką
warstwą śniegu i musi być oczywi-
ście wiatr.

W ramach poszczególnych klubów

nic się nie da zrobić. Powinny się
tym zająć władze nadrzędne, krótko

mówiąc Główny Urząd Kultury Fi-

zycznej. W tej chwili, na jeziorze
Mamry znajduje się około 30 pełno*
wartościowych bojerów. Na tymże

jeziorze GUKF posiada letni ośrodek

żeglarski. Zorganizowanie zatemsta-

łego zimowego ośrodka bojerowego»
nie powinno napotkać na większa
trudności.

Instruktorów mamy w Polsce nai

razie wystarczającą ilość, z nesto-

rem żeglarstwa lodowego — mjr.
Osińskim na czele. Możemy zacząć

już w tym sezonie. Sprzęt, instruk-

torów i odpowiedni ośrodek mamy,

potrzeba więc tylko trochę inlcjaty-t
wy, o którą dzisiaj nie będzie nape*

wno trudno.

żeglarstwo lodowe nie ma nic

wspólnego z wodnym i traktować je
trzeba zupełnie odrębnie. Technika

sterowania i w ogóle żeglowania jest
zupełnie inna, no i trzeba zdawać so-

bie sprawę, że szybkości osiągane na

bojerze są największe, jakie można

osiągnąć bez używania motoru. Bo-

jer łatwo przekracza szybkość 100

km/gedz., a rekord świata wynosi
180 km/godz.

COŚ TAKŻE DLA FILMU

Żeglarstwo lodowe nie może być W

dosłownym znaczeniu sportem dla

mas i co do tego nie należy mieć złu-

dzeń. Może natomiast służyć jako
znakomity środek, popularyzujący
sport w ogóle, a poza tym, jak wspo-

mniałem już, możemy się stać drogą
organizowania kursów i zawodów

dla krajów Demokracji Ludowej,
które się bardzo bojerami interesują,
ośrodkiem tego pięknego sportu na

całą Europę.
I jeszcze jedna, może trochę nie-

związana z tematem sprawa. Bojer
stanowi obiekt niesłychanie fotoge-
niczny. Czy „.Film Polski" nie byłby
w stanie zainteresować się żeglarst-
wem lodowym? nakręcić na ten te-

mat krótkometrażówkę i tymi samym

upiec przy jednym ogniu dwie pie-
czenie. Po pierwsze przyczynić się do

popularyzacji żeglarstwa lodowego,
poza tym pokazać w Polsce i za
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OGLĄDAĆ, będ%c w Rzymie, papie-
ża, w Hiszpanii — walki byków,

w Kanadzie polować na łosie, a w In-

diach na tygrysy — nie ma w tym nic

egzotycznego; są to czynności nakiza

me przez Bedeckera i prze» Cooka, co

leż każdy zawodowy, a poduśmy tury

•ta, czyni z zachwytem i przejęciem.

Ale, będąc w Afryce, i«ć na mec* pił-
ki nożnej, ot, tak, zwyczajnie, jak by w

•Warszawie na stadion Legii, czy prłed
wojnę do Agrykoli — to dopiero jest
wyczyn nieszablonowy, niezwykły i pe-

łen swoistego egzotyzmu.
To też mój tego rodzaju zamiar spot-

kał się w wyraźnym zdziwieniem i na-

wet zgorszeniem, nie tylko wśród towa-

rzyszy
- turystów, ale także u portiera

hotelowego i dorożkarza, któren, % wy-

raźnym wstydem, wiózł mnie na tą im-

prezę. Vszyscy jednogłośnie twierdzili,
patrząc na mnie, jajc na ostatecznie po-

mylonego: „Tu, w Afryce, zamiast oglą-
dać nakazane przez Bedeckera i Cooka

ciekawostki, idzie pan na mecz? Czy
nie widział pan tego w Europie' i na-

pewno na wyższym poziomie? Niech

pan lepiej pojedzie * nami do pałacu

jubernatora — jest to dużo ciekawsze

i Bedecker opatruje to dwoma gwiazd-
kami". Odmawianie mnie od mojej de-

cyzji odniosło odwrotny skutek i z <rięk
szą jeszcze ochotą wybrałem się na zo-

baczenie czegoś, o czym opiekuni i in-

struktorzy turystów nic nie wspominają.
Przyznani się, że pomimo kompletnego
braku jakichkolwiek emocji sportowych,
zupełnie nie żałowałem mego ekscen-

trycznego, w pojęciu wszysikieh,
aczynku.

MECZ SIĘ ZACZYNA
Małe trybuny gęsto wypełniała lic.na

rzesza stałych mieszkańców Dakaru, a,

widocznie, entuzjastów tego sportu.

Tylne ławki zajmował, dużo wifk»4y,
tłum czarnych adeptów i sympatyków
piłki nożnej.

To co zobaczyłem, trudno było na-

ewać grą, choć termin „boisko" był hs-r»

dzo w tym wypadku na miejscu. A więp
„produkowały" się dwie drużyny; Ma-

ła, francuska i czarna, murzyńska, »czy.

wiście^ Jalc jii^rrone AfiazyWały — ńłc to

rnńiip nie obchocIziłoTbo
-

!takKynit<go
nie zapamiętał, a zresztą, napewno nie

były to zespoły olimpijskie,

Nie mara wprawy w fachowym opi-
sywaniu tego rodzaju spotkań sporto-

wych, zresztą nie mogę używać nazwisk

i pisać, że: w dwudziestej czwartej mi-

nucie, prawy napastnik Kurzpietowski
IV, z podania Przeplyckiego III, wspa-

niałym strzałem w róg uzyskał któreęoś
tąm goala, i nic nie pomogła, o ułamek

sekundy, spóźniona robinsonada Iksiń-

skiego II, Mógłbym operować jedynie
wyglądem graczy, i to tylko białych, bo

czarni, jak to czarni, w oczach białych,
wszyscy są do siebie podobni i tacy sa-

mi. Nie pamiętam, już zresztą, minut i

sportowyeli sposobów, jakich używali
binli, aby uzyskać dwucyfrowe zwycię-
stwo nad czarnymi; były to właściwie

sposoby wyłącznie, prawie, niespOrtowe,
a polcgajaee na stałym faulowaniu, cze-

go, oczywiście, starannie nie zauważał

biały sędzia, skrupulatnie od.<;wi7d:ijąc
każdy, nawet nieprawdziwy, faul czar-

nych.

MOŻNA I NA BOISKU...
Specjalną umiejętnością i wprawą w

unieszkodliwianiu przeciwników odzna-

czał się jakiś mały, rudy i kędzierzawy
biały gracz, przy zetknięciu z którym
wrogowie kładli się pokotem, jak zręcz-

nie skoszona trawa. Na razie imponował
mi tymi swymi zdolnościami, lecz gdy
»ię przekonałem, że sposób likwidowa-

nia stających na drodze przeciwników,
a przeszkadzających mu w prowadzeniu
piłki, polega na kopaniu w różne dol-

ne części czarnego ciała rozzłościłem

się na dobre. To też. w pewnym mo-

mencie, gdy zabrakło cierpliwości, niby
to pi-";jęty grą, a właściwie po to, aby
sobie ulżyć trochę, kopnęłem z całej si-

ły Białego sąsiada, który wpadał w spe-

Biali grają z czarnymi w piłkę nożnq
cjalnie wielki zachwyt, na widok czar-

nych, uszkodzonych przez ryżego, a wi-

jących się z bólu po trawie.

Nie zwrócdł, niestety, na to żadnej
uwagi, bo właśnie ów taranowały biały
rozłożył czwartego z kolei Murzyna i

wjeżdżał s piłką do bramki. Grzeczny
e?arny jęj obrońca usunął się przed
nim E respektem i sędzia odgwizdał na-

stępną nie wiem już którą z kolei

bramkę.

CIERPLIWI MURZYNI
Wśród czarnych widzów, którzy na-

pewno równie dobpze jak i ja oriento-

wali się w sposobie prowadzenia gry i

sposobie sędziowania — nie słychać
było wyraźnej, głośnej, desaprobaty; je.
dynie od czasu de e*asu szło z tylnych
ławek jak by ciężkie, tłumione, westch-

nienie.

Na razie krzyżowałem pałce, znanym

pensjonarskim sposobem, życząc w du-

chu choć jednej honorowej brapjki dla

tubylców, ale nie długo przestałem na-

wet marzyć o tym: zdobycie przęz nich

choć jednego punktu było absolutną
niemożliwością, gdyż starali się o to

nie tyle gracze, co sędzia, który w nie-

bezpiecznych sytuacjach pod bramką
białych, sarwsze zauważył coś nie prze-

pisowego i gwizdał wtedy długo i proe-

raźliwśe.

Miałem ochotę wyjść przed koftcem

tego pseudo . sportowego spotkania,
ale nie zdążyłem. Ponieważ bfall gracze

po przerwie „puchli" co raz ło bard.dej,
więc sędziemu „popsuł" się zegarek i

odgwizdał koniec meczu ns dobre 10

minut przed terminem.

Tak to, w krótkich słowach, wyglądał
ów wspaniały mecz afrykański, zakoń-

czony „druzgocącym zwycięstwem Fran-

cuzów", a który nie wzbudzi! we mni«

żadnych innych uczuć po za złością,

współczuciem dla zastraszonych Murzy-
nów i pogardy dla białych „sportow-
ców".

Rozumiem teraz, dla esego dakarczy-
ey, i, bardziej zakoloniaowani, biali tak

mnie od zobaczenia tej Imprezy odma-

wiali, a Bedecker i Cook nic o takich

widowiskach w swych przewodnikach
nie wspominali.

Motocykliści polscy na" Jawach?
Interesujqcn propozycja Czechosłowacji

WPZM odbył» sU konferencja
prasowa. Zagaił ją prezes ho-

norowy PZM, dyr. S, AsUanat, któ*

ry na wstępie stwierdził, że motpcy*
klizm jeet sportem odpowiadającym
polskiemu charakterowi, jednak nie

jest u nas jeszcze dostatecznie doce»

niany. Ubiegły sezon przyniósł nam

zwycięstwa i to w spotkaniach z bar-

dzo powabnymi przeciwnikami- Rok

1949 będzie dalszym etapem zwiększę
nia ilości sprzętu.

Przemysł polski wyprodukuje mo-

tocykl 125 cem (po usunięciu wad w

poprzednim typie) i czynione są sta-

rania, aby cena jego była możliwie

niska, dostępna dla świata pracy. Ze

względu aa wysoką klasę polskich
jeźdźców, Cżeehosłowacy proponują,
at>y w „Szefciodniówce", która odbę
dzie się w r, p. w Londynie, zawodni

ey startowali na... Jawach, PZM nie

zajął jeszcze stanowiska w tej spra-

wie. Reorganizacja sportu w 1949 r.

obejmie również i sport motocyklo-
wy, a ostateczne decyzje jego struk-

tury zapadną w stycznia,

Dążeniem PZM jest, aby wszyscy

posiadacze motocykli brali udział w

imprezach. Nie każdego ątgć na

udział w wyścigach i raidach, «Ie

Drobny pożegnał sic z hokejem
o.

Gra w tenisa z juniorami i odwiedza operą
Praga, w grudniu

Ma lat 27, urodził się w Pradze- Wy-

chowały go
— jak mówi • miłym

uśmiechem — korty LTC. Wszystkie te

szczegóły o „naazym Jarku" — jak na-

zywają Prażanie Drobnego —

znane są

już ogółowi polskich sportowców. Mi-

mo to jadąc do Pragi z całą premedy-
tacją postanowiłem poznać słynnego
Czecha. Być w Pradze i nie zamienić

Ostrą walkę z warchtlstwem
podejmuje Okręg Szczeciński

w Szczecinie odbyła się konferencja
Wh=6wsp\5Howych zrze_szonyeh "Szczjeęr
"ÓŹPŚl. "(ĆóńferSficJa hilafV ch^raRTef Infoi- 5

macyjno-dyskusyjny celem przygotowania
na zebranie PZPN odpowiednich dezyde-
ratów, dotyczących reorganizacji sportu

piłkarskiego.
Zebrani opowiedzieli się za reformy

OZPN-ów w kierunku stworzenia w za

rządżie okręgu tzw. Ścisłych zarządów, kil

kupsobowych. kapitanatów oraz kllkuosobo

wych wydziałów wyszkoleniowych. Ostro

skrytykowano biurokracją w związkach
oraz klubach piłkarskich i postanowiono
domagać de uproszczenia postępowania
oraz opowiedziano się za wielokrotnym
podwyższeniem kaucji protekcyjnej. Zgo-
dzono się na wysuwane projekty og-ani-
czenia ilości rozgrywanych spotkań przez

Jedna, drużynę do i w miesiącu I' najwy
żej 2 w 1 tygodniu.

Szeroką dyskusją wywołała «prawa zwro

tu Utraconych zarobków. Zebrani sprzeci-
wili tlą temu zo wzgljjdów zesadnlczych-
czyitolcl amatoriklej w sporcie oraz z

uwagi na to. t» 9tS% klubów pomorza

Szczecińskiego nie będzlę w metnpści do-

konywać tych zwrotów swoim piłkarzom.

Legia zdobyła
własny puchar

Rozgrywki pływackie o przechodni pu-

char WK5 Legia zostały ukończone. Pu-

char zdobyła drużyna ofiarodawców, uzy-

skując w trzech rozegranych w różnych
dniach «poHwniaeh 47 pkt. Drugie miejsce
zdobył SKS — 45 pkt. przed Polonią —

59 pkt.
W czasie tych zawodów padło szereg

zupełnie dobrych wyników. Wójcicka, star-

tująca w sztafecie 4X100 m it. klas. ko*

biot pokonała twój odcinek w czacie 1:32,
ęo Jeił wynikiem lepszym od rekordu Pol-

skio1sek.

W wyścigach na 490 m st. dow. Sza-

frański (l.) uzytkal 4:57, Szafrański Jest

14-letnim chłopcem. Piętnastolatek Ledz-

wlńskl (L.) miel wynik <:IS, • Gadomski

z Polonii — ł:Sf.

Czuperski wygrał wszyslklp konkurencje
w stylu dowolnym, a w wyścigu na 100 m

Str grzbietowym przyszedł pierwszy w

czasie 1:28. Na 200 m st. kia», najlepszym
był Sokólski (SK8) - 3:127 oraz Breiter -

3:17.

Ostro wystąpiono przeciw złym skutkom

nadużywania napojów alkoholowych przez

zawodników. Poiiappwlohó," że zarządy klu

bóW-będą karały'Wyplćh "zawódrrfków dy-''
skwalifikacjaml aż do całkowitego wyeli-
minowania z gry, publikacją nazwisk pll-
karzy-pljaków w prasie. Wyeliminowani
zostaną również działacze i kibice klubo-

wi, rozpijający zawodników, a alkoholicy
nie będą powoływani do pełnienia funkcji
w zarządach klubów i OZPN. Postanowio-

no też uaktywnić życie towarzysko-Swie-
tlicowa celem odciągnięcia piłkarzy od

knajp.

Zostanlo wydana bezwzględna walka
warchołom na boiskach, podburzającym do

wystąpień przeciw sędziom i krytykują-
cym ich orzeczenia. Za zniewagą sędilów
sprawy będą oddawane do sądu.

choć kilka słów s pogromcą Kramera to wsyclęstwo nad Kramerem przed

Zwiqzek Narciarski

proszony §est

b sprostowanie
Prasa zagraniczna w międzynarodowym

kalendarzyku zimowych imprez sporto-
wych na rok 1948-4? podaje, że w Polsce

odbędzie się „Międzynarodowy Tydzień
Narciarski" (chodzi o puchar Tatr) w cza-

sie 19 — 23 lutego.

Ponieważ impreza wyznaczona jest na

23 lutego do 3 marca, dobrze będzie JyaCłi
PZN postara się o (prostowanie mylnej
informacji, która wyszła zapewne z biur

Międzynarodowej Federacji i może spo-

wodować zamieszanie, gdy chodzi o zain-

teresowanie „Pucharem Tatr" zawodnHców

zagranicznych.

HOKEIŚCI „SPARTY" W KRAKOWIE

W dzień Nowego Roku rozegrane zosta-

ną w Krakowie pierwsze w tym sezonie

międzynarodowe zawody hokejowe: „Spor
ta" (Praga) — „Cracovia". Drużyna „Spar
ty" zajmuje w obecnej chwili i-te miejsca
w czeskiej Lidze hokejowej.

Zawody „Sparla" —

„ Cr«cpvla" odbędą
slą w ramach uroczystości 25-lecla sekcji
hokejowej „Cracovii".

LTC (PRACA) —

„ RACING CIUR" 19:«

Na Stadionie Zimowym w Pradze odbyło
się międzynarodowe spotkanie hokejowe
międz/ czołową drużyną czechosłowacką
LTC (Praga) i Jednym z najlepszych zespo-

łów francuskich „Racing Club de Parii".

Mecz zakończył się zwycięstwem Cze-

chosłowaków w stosunku 10:6 (3:1, 3:4,
2:1). W następnym spotkaniu Francuzi grać
będą z reprezentacją Czechosłowacji.

„BRATIIIAVA" -

„SLAVIA" »:« (4:1)

W Bratysławie rozegrany został w sobo-

tę ostatni w bieżącym sezonie, piłkarski
mecz ligowy między SK „Bratislava" a pra

ską „Slavla". Mecz zakończył tlą zwycię-
stwem drużyny słowackiej w stosunku 5 4

(4:1). Spotkanie to rozegrane zostało bez

udziału publiczności I przedstawicieli pra-

sy sportowej.

20 REKORDÓW PUGACZEWSKIEGO

Znany średniodystansowlec radzie-

cki Aleksander Pugaczewski pobił w

ciągu dziesięciu lat swej pracy spor-

towej 20 rekordów. Obecnie dzierży
on rekord swego kraju na dystansach;
800 m

— 1:51.5; 1000 m
— 2:24.6;

1500m—3:53nr

i Parkera — byłoby stratą nie do po-

wetowania.

NA LODOWISKU
Portier hotelu „Zlata Husa" połączył

mnie z klubem Drobnego. Informacja
była krótka i rzeczowa. Wieczorem o

godz. ¢0 Drobny będzie na Zimnym
Stadionie, gdyż jego drużyna rozgrywa

mec* w ramach ligi hokejowej z lide-

rem tabeli — LTC,

Poszliśmy eałą paczką. Towarzyszy!
nam red. Hora * czeskiego radio. Usie-

dliśmy w górnej łoży w ehwuli, gdy
wskazówka zegara wskazywała siódmą
minutę pierwszej tercji. Gra była cie-

kawa, choć toczyła się pod znakiem

wyraźnej przewagi LTC. Tłum emocjo-
nował łję . dopingując swych ulubień-

ców --T .Wowę , (Zalirodzky'ego) i Fran-

eika (Konopaska). Po 15 minutach gry

zacząłem się krocie niespokojnie na

krześle. Drobny nie grał.

Red. Hora. znający doskonale główny
cci mojej wizyty na Zimnym Stadionie

uśmiechał się ukradkiem: w pewnym

momencie wziął mnie ra rękę i wska-

zał gdzieś palcem. „Masz pan tsm swe-

go Drobnego!"
Po drugiej stronie lodowiska, w sa-

mym jego rogu zobaczyłem młodego
mężczyznę ubranego w modne, kawowe

palto. Na nosie okulary... Zerwałem się
z miejsca i za chwilę byłem już obok.

CZOŁÓWKA
W UJĘCIU DROBNEGO

Drobny jest skromny aż do przesady.
Może bardziej niż Skonpeki i,.. Radzio.

Z zażenowaniem udzielał mi „wywia-
du". Jnkiż tam wywiad! Zwykła przy-

jacielska rozmowa. Drobny ran miły
uśmiech, wyplqda na 30 lat. Sposób
bycia — ujmujący i - prosty. Doprawdy,
że przynosi zaszczyt sportowi naszych
przyjaciół Czechów.

Jak klasyfikuje czołówkę światową,
dlaczego nie ca w hokeja, czy dobrze

mu się prało w Meksyku, kto ma naj-
lepszy serwis no świecie, a gdzie najgo-
rzej sędziują linesmani itp.?

Drobny zerwał z hokejem i koncen-

truje się wyłącznie na tenisie, Codzien-

nie trenuje na krytym korcie z junio-
rami. Podwójna korzyść:' Czeski tenis

będzie miał następców Drobnego, a

Drobny może swobodnie trenować naj-
różniejsi:» uderzenia.

Plany na przyszłość? Do łuteso tre-

nine na krętym korcie, p^cm wyiszd
dn Egiptu. Riwiera. WresJ^.twielki se-

zon, o którym Drobny juz"' marzy, w

którym liczy, że poprawi jeszcze »wą

lokatę na liście najlepszych vr świecie.

Klasyfikuje swych rywali następują-
co; Parker (przeciętnie najwyższy po-

ziomł, Schroeder (wielka klasa, ale

tylko na trawie^, Bromwitch (najlepszy
taktyk), Gonznles (»a dwa lata być
może następcą Kramera), wreszcie —

dopiero na piątym miejscu Drobny
klasyfikuje aebie. Najlepszy serwis ma

Goiwales — mów Drobny.
— A Falkcnburg — pytam.
— Brak mu drupiego serwisu —

pa-

da krótka odpoworfiS.

O SKONECKTM
W Europie, przyznaje Czech, i.e nie

mu godnego przeciwnika. Dalej id?:

Aihoth, Cucclli (Drobny ma respekt
przed swym dwukrotnym zwycięzcą),
Borgclin, Bernard.

_
Skonecki? — ióg dobry start, już

w przyszłym roku nioie być graczem

europejskiej ekstra - klasy.
Najlepwy mepł żyęiowy Drobnego—

kilku laty w Wimbledon, oraz ostatni
—

w Meksyku s Parkerem, który Dro-

bny wygrał, mimo przegranych dwóch

pierwszych octów.

Najlepsi linesmani tą jednak w Wim-

bledonie. Mylą «ię czasem, aie o alej
woli nie ma mowy-

JUedy drobny przyjedzie do Polaki?

Drobny powiedział:
Z największą przyjemnością

przyjadę do Warszawy. Proszę tylko
by odpowiednie władze sportowe w

Polsce zwróciły się oficjalnie i za-

wczasu do moich władz przełożonych.
Najwygodniej będzie mi przyjechać
na początku sezonu.

Zamieniamy jeszcze kilka słów na

pożegnanie.
— Zac?-qłem uprawiać tenisx_ . mając'

lat 11 — mówi jeszcze.
— A czym pan interesuje się najbar-

dziej poza sportem?
— Uwielbiam muzykę. Jutro wybie-

ram się do opery. Już trzeci raz w

ostatnich dziesięciu dniach.

Do zobaczenia na kortach Legii w

Warszawie! Oczekujemy od PZT szyb-
kiej decyzji: Drobny chce yać w War-

szawie.

B. Tomaszewski

mniejszego kalibru imprezy dostępne
śą dla każdego posiadacza motocy-
kla. Pomoc pod tym względem znaj*
dzie PZM od wojska. Ważną okolica

OPŚęią dla rozwoju sportu motocyklo
wego w Polsce, zdaniem mówcy jest
zrozumienie jego wartości i potrzeb
w GUKF.

Mjr. Szumowski, który na kongre-
sie FICM w Londynie reprezentował
Polskę j CSR, scharakteryzował waż

niejsze osiągnięcia kongresu. Kongres
poprzedził salon motorowy, w którym
demonstrowano 300 motocykli i 2.000

rowerów. Szczególną uwagę zwracał

motocykl HRD Vincent 1000, na któ-

rvm pobito szereg/ rekordów świata.

Wobec zamówień sprzętu przez PZM

w Anglii interesujący jest szczegół,
że termin dostawy wynosi 3 miesiące
od chwili otrzymania gotówki przez

fabrykanta. Komisja sportowa FICM

opracowała kodeks sportu motorowe

gc, znacznie prostszy od poprzednie-,
go regulaminu, Do; FICM przyjęto Buł

garię i zaproponowano .USA ponow-

ne wstąpienie do, .tej organizacji.. Na

wniosek delegata Polski i CŚR, któ-

ry podkreślił, że w ZSRR sport mo-

tocyklowy obejmuje szerokie masy,

kongres wystosuje zaproszenie rów-

nież i do Związku Radzieckiego, .

Podczas pobytu iv Londynie mjr. Szu-

mowski przeprowadził rozmowy z Ho.

lendrami i Szwedami odnośnie startów

na żużlu na prawach rewanżn w tym

samym roku. Holendrzy nie reprezen-

tują, w przeciwieństwie do Szwedów,
wysokiej klaty.

Kapitan sportowy PZM, mjr. BoczeiS

scharakteryzował osiągnięcia w sezo-

nie, podkreślając, że PZM liczy 9 okrę-
gów, 230 klubów i około 12.000 jeźdź-
ców. Do FICM zgłoszono termin 3 lip-
ca na Grand Prix Polski. Imprezy
MMM nie będzie w 1949 r. Inż. Soko-

łowski omówił sprawy techniczne. PZM

sprowadzi na następny sezon ogółem
około 50 maszyn różnego typn, eo w-

znacznej mierze zaspokoi potrzeby;
sportu motocywklowego.

W Siewacii

najwięcej
piłkaray

Urząd— statystyczny w Bratislftwfsb

ogłosił, ię na Słowacji uprawia czyn-

nie sport zawodniczy 34.102 ludzi. Pro

wadzą bezapelacyjnie piłkarze, któ-

rych naliczono aż 25.300, hokeistów

jest juź tylko 1000, stołowych tenisi-

stów 820, pływaków 800, koszykarzy

620, najmniej jest ciężkoatletów, któ

rych liczba ogranicza się do 140 osób.

Przy 20° mrozu
łyżwiarze ZSHR osiqQaiq dobra wyniki

MOSKWA. Wykorzystując dobre warun-

ki atmosferyczne w wielu miejscowo
iciach Związku Radzieckiego odbyły tlę
masowe zawody łyżwiarskie. W Moskwie,
Kirowio, Archangielsku i Omsku stanęło
na itarcie szereg wielokrotnych mistrzów
i rekordzistów ZSRR. Pierwsza poważniej-
sze zawody łyżwiarskie wykazały dobre

przygotowanie zawodników i zawodniczek,
czego dowodem było uzyskanie szeregu

doLiych wyników.
Na starcie zawodów w Moskwie stanąlo

ponad 100 zawodników. Rozegrano bięgi
w konkurencji męskiej —

na 500 i 7.000 m

I w konkurencji żeńskiej na S00 i 1.500 m.

Bieg mężczyzn na 500 m wygrał Sergiej>w
(Dynamo), uzyskując najlepszy w obecnym
sezonie wynik — 45,1 sek. Na dystansie
3,000 m dobry czas osiągnął b. mistrz

Związku Radzieckiego Proszln — 5:2M

minuty.

Piłkarze kierowani

przez radio
Zawodowa piłka nożna w Wielkiej Bry-

tanii stoi w przededniu dużych zmian,
któro Jeśli wejdą w życie, mogą odebrać

jej charakter sportu, a z zawodników

uczynić ludzl-automaty.
Menażer pierwszoligowego zespołu

Charlton Athletic mr Clark wpadł miano
wicie na pomysł, aby kierować grą te

społu przy pomocy.,, radia.

Mister Clark doszędł do wniosku, że w

Anglii nie ma kapitanów drużyn, któfzy
kierowaliby całym zespołem w czasie

gry. Uważa on, nie bez słuszności, Je

gra llą tam według pewnych schematów,
ale w zespolą brak Jest zawodnika kon-

trolującego eałofć gry I dyktującego
taktyką.

Co pan Clark wymyilllT
Jest to Jeszcze narązie pomysł, ale rr|o-

ta on zostać względnie szybko wprowa-

dzony w życie. Mister Clark zamlerz."
•konftruować maleńkie radiowo' aparftv
odbiorcze, które zamierza umieścić 1-.
uszami zawodników. W loży siedziałby
trener z aparatem nadawczym I kierował

grą, zwracając uwagę zawodników na

konieczność krycia lego czy lanego prze-

ciwnika, na podania Itd.

Pomysł w każdym razie oryginalny, eo

llą Jednak «lanie, JaŁII przeciwna ,druży- .

na dotiroi il« na tu łam* falę I zacznie
nadawać iprzaczgj» Imlrukęjaf ,

Obawiamy - .i lf/te. mr Clark nie,'zreali-
zuj* iwage planu.

W konkurencji żeńskiej bieg na 500 m

wygrała Letowa w czasie 53,4 sek., a na

1.500 m zwyciężyła Gomulowa w czasie
5:07 min.

W Kirowle, który Jest Jednym z najsil-
niejszych ośrodków łyżwiarskich w ZSRR

odbyły się zawody przy 20 stopniowym
mrozie. Podwójny sukces odniósł tu Bie-

lajew z Moskwy, wygrywając biegi: na

500mwczasie46,6sek.ina1.500mw
czasie 2:31,4 min. W konkurencji żeńskiej
również dwukrotne zwycięstwo odniosła
kużniecowa z Gorkij, wygrywając ' 500 m

w czasie 55,8 selc. i 1 .500 m w czasi*
i :57,0 min.

W Archangielsku miejscowi łyżwiarze ro-

zegrali zawody z reprezentantami Lenin-

gradu. Blag na 3.000 m wygrał jeden z

czołowych łyżwiarzy ZSRR — Kurbatow w

czasie 5:21,2 min., a bieg na 1.500 m za-

kończył się sukcesem mistrza Leningradu
Plskarewa, który przebył dystans w cza-

sie 2:31,4 min.

Na zawodach w Omsku podwójny suk-

ces odniósł mistrz Republiki Rosyjskiej
Gołowczenko, wygrywając biegi na 500 .n

I 5 km.*W pierwszym osiągnął" czas 45,4 «.,

a w drugim — 9:18,0 miń.

Pismo sportowe ZMP
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cle przekazu.'
Cóna^ ogłoszerti ,

MmmXiłam.1⁄2IIzl
Odbito w Drukarni "„Robotnik" Nr 1

Złożono w Drukarni Z MP,. Warszawa

B-65S39
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Miśtnt huuaa i ZSRR w ciężkie] atle-

tyce Nowak opuszcza Czechosłowacji...
(Krokodyl)

— Mój mqi dottał miejsce stojące
na mecz międzypaństwowy, uńęe tre-

nuje już dzisiaj, żeby się przyzwyczaić
do wolat~.

(Dikobraz)
•

— Przmrzueono mnie na robotę rp&r-
towęit...

— ła c»P (Krokodyl)

O rekordzie

jir zwyż

JOE LOUIS
pokonany

(Obsługa ciasna, al* własna)
NEW-YORK. — Joe Louis, który

startował oaegdaj w typowo amery-

kańskich zawodach w pluciu (w dal

i wxwyi), został sromotnie pobity,
mimo swej pRyałowśowaj flegmy >

zimnej krwi. Po zawodach „demokra-
ci" amerykańscy oplidl równie! mu-

rzyna. Takie zawody aą w USA aa

nieporządku dziennym. Są one

USAnkcjoflowane..

MARCEL CERDAN

pobity!
PARYŻ. — W dniu dzisiejazym

mistrz świata Cerdan został pobity

pTzez swoją żonę Miimi, pantoflem po

głowie. Pantoflowa poczta donosi, że

Cerdan był bardzo słaby w zwarciu,

ale tona nie dopuściła go do walki

na dystans.

NOWY
rekord
w nurkowaniu

WASZINGTON, — Jak douoazą
przedwczoraj skoczył do kanału miej
skiego jeden z tysięcy bezrobotnych,
który nie umiał utrzymać się na po-

wierchni, bezrobotny Jim Perkins i do

tej pory nie wypłynął. Na brzegach
zebrał się ogromny tłum bezrobot-

nych. Rekord jui dawno został po-

bity! Wszelkie granice wytrzymało-
ści są jui od dawna przekroczone!

Sporloire igczenfii
P. Iw. Tenlsewemu — Niech»] nie prze-

ciąga strun naizej cierpliwości w sprawie
trenera. Niechaj lepiej naciąga struny na

wiąkszą llołć rakiet dla większej Ilości

trenujących.

I niech się nie martwi Hebda

Czy trenerstwo mu na chleb da,

P. Zw. Heckeya ne lodzie — Życzymy mu

szczerze paru sztucznych lodowisk. Niech

się tym zajmie GUKF, MON, Ministerstwo

Kultury 1 Sztuki (bo lód sztuczny, a hokel-

id kulturalni). I niech dla hokeistów za-

kwitnie wreszcie Polska lodowa. Poza tym

życzymy naszym reprezentantom zamków na

łedzle. Zamków dla zamykania naszej

bromki przed natrętnymi krążkami przeciw-

ników.

P. Zw. Bokserskiemu — aby czołowi za-

wodnicy mieli Jak najmniej nadwagi, a Jak

najwięcej odwagi. I aby oprzeć boks na

Jak najszerszych masach, w myłl zasady:
BOX POPULI — BOX LE3EI

P. Zw. Pływackiemu — aby się ujawnił,
zdekohspirowal, uaktywnił, zrekonstruował,
zaplanował, wypełnił, przekroczył, zaakcen

tował, —

w ogóle żeby nareszcie coł zro-

bił, coi Osiągnął.

P. Zw. Pliki Nożne) — Aby zajął się tro-

chę wsią. Aby wprowadził w czyn słowa

.piosenki: „Każdemu wolno kopać". ,.

Czyi robotnik, czy też chłop
Piłką nożną mocno kop.

Z życia ciężkoatlety

— Może ci ciężko, to daj ja poniosę

małego.»
(Krokodyl)

TWIERDZĄ NĄM BĘDZIE KAŻDY GUKF —

Hymn sportowych związków i klubów
*

CO NAM ZOSTAŁO Z TYCH LAT? —

tango melancholijne szermierzy polskich.
•

GÓRALU CZY CI NIE ŻAL? —

stara śpiewka przy kasach imprez aportowych.
•

POZDROWIENIE OD GÓR... —

giosenka triumfalna Wisły i Cracovii.
•

WSZYSTKIE RYBKI ŚPIĄ W JEZIORZE,
JEDEN RYBNIK SPAĆ NIE MOŻE... —

chór kibiców Rymera.
*

MOŻE DZIŚ POWIESZ NARfcSZCIE O PRZEBUDZONEJ MIŁOŚCI
— pieśń Klubów Związkowych pod adresem Związków.

•

PRZEJDZIEM WISŁĘ, PRZEJDZIEM WARTĘ —

hymn mistrzowskiej Crarovii,
•

CO UŻYJEM TO DLA MAS —

nowe melodie Prasy Sportowej.

2XHOKEJ

Idealna „Obrona" amerykańskiej drużyny hokejowej według projektu
Brighton Tigers (Dikobns)

— Widziałaś Zosiu tego gola, w ostatniej chwili zdążyłem się uchylić.

(DikobrazJ

BE GAULLE-

NiepobiłgoZZK—AZS—HKS
f&U to tylko PMS.

(Cuydć)

Talent trafia się rzadko.

Nadziei nie widać nowych,
Albowiem nadzieja jest matką
Kapitanów sportowych.

Gdy ślepy cios nie wyjdzie,
Nic nie pomoże Gryżewski.
Zagórski świetnie idzie

Na deski...

Boks polski był chory i długo się leczył,
Lekarz zalecił (Za) górskie powietrze,

I zapach (K) róż i Brzózek skrzyp...
Lecz zamiast Brzózek, mnóstwo lip.

HISTORIA BEZ SŁÓW
Życzymif...

P. Zw. Narciarskiemu — Wiqcoj opadów,
mniej upadów, I jak najwięcej skoków do

kombinacji. I więcej smarów dla nart a

mniej smarów dla zawodników. Już dostali

dosyć smarów w St. Morltz.

P. Zw. Ssermterczeme — aby skończyli

wreszcie z tym wstecznlctwem, cofaniem

sią wstecz na arenie międzynarodowej, aby
nie zajmowali sią flaszami tylko fletzeml,
aby nie zaglądali do butelki, tytko de pu-

charu, który może gdzieś, kiedyś, Jeszcze

zdobędą.

— G ooooooooo L!
(Jeżl

Jak widzi..

Stoi*»*©

Biją nas Czesi, biją Duńczycy,
Biją nas Węgrzy, biją Rumuni,
Biją bokserzy, biją gimnastycy, _

'

Bije nas każdy, kto chce i kto umie.

A w prasie: Nasza drużyna bitna
Porażka bardzo zaszczytna.

Biją nas w szpadzie, biją we florecie
(Nic nie pomaga nawet mur Fiński)
Biją i — ciężko i lekko-atleci
(Nie pomógł O. O .

— Obóz Olsztyński).

A w prasie; Nasza drużyna bitna,
Porażka bardzo zaszczytna.

Czyta ciekawie nasza młodzież dziarska,
O każdym meczu ciekawie czyta,
A to po prostu omyłka drukarska,
Nasza drużyna nie bitna, lecz bita.

Korekta: Nasza drużyna bita...
(Zaszczytna porażka bywa nasfeyt często).
Miast tego chcemy nareszcie czytać:

„Odnieśliśmy skromne zwycięstwo".,.

. . .bramkarz napastnika,

a jak napastnik bramkarza (Guysktf

O MECZACH KAWALEROWIE-ŻONACI
Nie wiem, doprawdy, po co to granie.
Przedei iorwi i taft s^ wrzeznaL


