
Numer Noworoczny Dx.iś łM stBr&n

k
•

:•a
i,j

t,

i<•i

-SrŁ-ii CSS: A"•

t.\ nf^r i •< " • i

1
», «* «rt A., frŁ

1 1 laSSttSf
> .Kt . r,

•

1-'* ęc«x^t-Jr, , •r
' tt ,> rr

1

t » i»

t>J 1
,

VvV
» t"1 *

t
'

- • "w-

łl 11| MII1III III

Nr 110 Warszawa, 30 grudnia 1948 r.

j.łt> -=>

Gena1

15 zł

Rek IV

6 drużyn na lodowisku Krynicy

Łomowski, Wajsówna, S;
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99 Przeglądu Sportowego
99

ZAKOŃCZYLIŚMY wreszcie obli-

czanie punktów w wielkim kon

kursie - plebiscycie „Przegląda Spor-
towego", ogłoszonego przed paru mle

alączmS, celem dokonania wyboru
10-ciu najlepszych sportowców pol-
skich w r. 1948. Mimo nader uciążli-
wej pracy i Jednocześnie nawału ro-

boty bieżącej w związku i numerem

noworocznym, udało nam się jednak
wykończyć bardzo żmudne i drobiaz-

gowe obliczenia tysięcy nadeszłych
kuponów. Mamy przeto 10-ciu naj-
lepszych sportowców polskich, wybra
nych za rok 1948 głosami opinii spor

towej, głosami nsszych Czytelników,
mamy pierwszą dziesiątką tych, któ-

rych vox popułi juważa, iż zasłużyli
1¥ r,"M na to, by znalefć stą na

honorowe) liście. Mamy czołowych na

szych sportowców i wśród nich cho-

rążego naszego, aportu ir roku 1948.

KOSZYKARZE PRAGI
WYGRALI TURNIEJ
W BRUKSELI

W międzynarodowym turnieju w koszy-
kówce w Brukseli odnieśli koszykarze Pra-

e? piąkny sukces zdobywając pierwsze
miejsce. Wyniki poszczególnych spotkań
były następujące:

Praga — Helia (Gandawa) Ji:21 (11:12);
VUIeurbanne (Lyon) — Rscnlg (Bruksela)
41:40; Praga — Racing 37:1« (10:4); Villeur-

banna — Kellas 33:29.

K
OMISJA konkursowa w skła-

S. Gostomsiki, red. W . Gołębiewski
ustalała na podstawie dokonanych
obliczeń ostateczną punktację i li-

stę 10-ciu najlepszych sportowców
polskich za rok 1948. Lista ta wy-

gląda następująco:
1. Aleksy Antkiewicz 29.395 p.

2. Mieczysław Łomowski 27.741 p.

3. Jadwiga Wajsówna 24.356 p.

4. Franciszek Szymura 23.922 p.

5. Edward Adamczyk 21.435 p.

6. Tadeusz Parpan 13.519 p.

7. Roger Verey 6.101 p.

8. Zygmunt Ćhychłs 6.031 p.

9. Wacław Wójcik 4.652 p.

10. Wladysiaw Skonecki 4.259 p.

K
IM są, jaki jest wkład tych
10-ciu czołowych sportowców

polskich, wszyscy o tym dobrze wie-

my. Lista ta kształtowała się w po-

dobnych mniej więcej zarysach od po-

czątku obliczani* kuponów. Były oczy

wiście wśród tysięcy nadeszłych ku-

ponów wyrażane inne opinie, nieco

inaczej, niejednokrotnie układano kia

syfikację, pojawiały «tę też na posz-

czególnych kuponach inne nazwiska
— niemniej jednak przeciętna głosów
naszych Czytelników wydała taki wy

rok i taką decyzję, jaką zamieszcza-

my powyżej. Sądzimy, że wyrok ten

jest jednak sprawiedliwy.

(dokończenie na str. S-ej)

subwencjami na cele sportu
W

E wtorek wieczorem odbyło

uroczyste posiedzenie Polskiego
Komitetu Olimpijskiego dla uczczę
nia Kongresu Zjednoczeniowego
orzz w związku z ukończeniem

działalności PKOL.

Jak wynika z przedłożonych
bilansów PKOL bez rozgłosu i re-

Z.ma jni w pełni. • Narciarze cicssą się Megiem i do ciężkich
walk: jakie ich oczekują. TV psrspsk- .gujlr są mistrzostwa Polski,
Akademickie Mistrzostwa świata, a przede wssystldm Puchar TtfftV

klamy przyczynił się w wielkiej
mierze do rozbudowy polskiego
sportu, udzielając wielkiej ilości
Związkom wsparcia w formie do-
tacji pieniężnej względnie sprzę-
tu. PKOL mimo trudnych warun-

ków zdołał zebrać odpowiednie
fundusze, które umożliwiły •wy-
słanie ekspedycyj aportowych na

zimowe i letnie igrzyska Olimpij-
skie do St. Moritz i Londynu.

Polski Komitet Olompijski od
pierwszej chv,41i rozszerzył swe

zadania, dążąc nie tylko do przy-

gotowania i wyekwipowania dwu
drużyn reprezentacyjnych, ale
i wykorzystania nastrojów przed-
olimpijskich dla wzmożenia pra-

cy na odcinkach tych sportów,
które do tej pory nie miały moż-

ności należytego rozwinięcia się
dla braku środków.

Gospodarka finansowa PKOL
była celowa i oszczędna, toteż za-

mykając swą działalność znalazł
on się w tej miłej sytuacji, że

mógł jeszcze z pozostających do
dyspozycji funduszów przyczynić
się w dalszym ciągu do wzmoc-

nienia pozycji sportu polskiego.
Polski Komitet Olimpijski na

swym wtorkowym posiedzeniu
postanowił dla uczczenia Kongre-
su Jedności Partii Robotniczych
przeznaczyć:

1) 2.000.000 zł na rozbu-
dowę stadionu najstarszego
klubu robotniczego w War.
szawie „Skra",

2) 500.000 zł na Ośrodek
szkoleniowy piłkarstwa pol-
skiego w Kowańcu w uzna-

niu zasług PZPN w zbiórce
pieerMsy na PKOL,

3) 500.000 zł na budowę
Hali Sportowej w Poznaniu,
w wznsnłu zasług Wojewódz-
kiego Komitetu Olimpijskie,
go Poznania w zbiórce fun-
duszów na oele olinoiiskie.

Hpi. Oerifo mtfwlf

PZB

których sam widziałem w ringu

N— Moia tabela, mówi nam kapitan, jest oparta na własnych obserwa-
cjach. Każdego z klasyfikowanych bokserów obserwowałem na ringu swoi-
mi oczami i o każdym z nich mogą wydać opinią.

Przy okazji zadajemy kilka pytań;

A NOWY ROK otrzymaliśmy od kapitana związkowego
p. Derdy tabelą klasyiikacyjną polskich pięściarzy.

SWOISTY AMATOR

W Botlonle odbywa ilq od 50 lal blag
maratoński, który posiada swoję specjal-
ni tradycję. Soilończycy zaprosili w br.

równiet zwycięzcę olimpijskiego marato-

nu Argentyńczyka Cabrorą. ArgantyAczyk
zaiqdil nie tylko zwrotu kosztów I utrzy-

mania, ale I opłaty przejazdu dla twego
trenera. Organizatorowie zreiygnowall a

lago " udziału, psdkreilajqe, te był ta

pleiwisry togo rodzaju wypadek w ciągu
50-elu lat.

Pomyślnego
NOWEGO

ROKU

wszystkim
Sportowcom.
Czytelnikom
i Sympatykom
pisma życzy

PRZEGLĄD
SPORTOWY

— Dlaczego klasyłikuje pan w mu

szef Kasperczaka przed Liedtkem?
— Gdyż Kasperczak jest więcej rn

tynowanym pięściarzem!

Naszym zdaniem, kapitan zapom-

niał o Stasiaku, który jak donoszono

z Łodzii jest w dobrej formie i zremi-

sował z Kargierem.
W koguciej sądzimy, że lokata Ty-

czyńskiego Jest zbyt wysoka — bok-

ser ten jeśli chodzi o taktykę wal-

ki, ustępuje wielu swym konkuren-

tom. Natomiast w piórkowej wydaje
się nam, że Sieradzan został uloko-

wany zbyt daleko.

W lekkiej poczynilibyśmy również

poprawki na korzyść Komudy, który
ostatnio był w doskonałej formie. Są-
dzimy, że pokonał by on zarówno

Kudłacika, jak i Baranowskiego,
— A co to za bokser Baranowski?
— Doskonały fajter, półdystanso-

wiec, bije oo bardzo silniel

W póUrednJej mielibyśmy zastrze-

(doJcoAczenle na itr. 2-e]J .

Dziesięciu najlepszych sportowców
Polski na rok 10Ą8 wyłonionych
w wielkim plebiscycie czytelników

Przeglądh Sportowego"

W górnym rzędzie od lewej; Ant-

kiewicz, Łomowski, Wajsówna, Szy-
mura i Adamczyk

W dolnym rzędzie od lewej: Par-

pan, Ohychła, Verey, Wójcik i Sko-

necki.

Specjalnym sprawozdawcą

„Przeglądu Sportowego"
z turnieju hokejowego

w Krynicy będzie

red. T . MALISZEWSKI

w CSR
W drugim spotkaniu z reprezenta-

cją CSR paryski Racing poniósł Znów

porażkę, przegrywając -3:8 (1:3, 1:3,
1:2), przyczym reprezentacja CSR ni«

wystąpiła w swym pełnym składzie.

Lepiej powiodło się kanadyjczy-
kom paryskim na prowincji czeskiej.

W Budziejowicach pokonali „Star
dion" 4:2 (3:1, 1:0, 0:1). Miejscowi
byli wzmocnieni ^

prezentowali się
zupełnie dobrze, niemniej jednak nie

dotrzymali kroku Kanadyjczykom.
W Brnie zwyciężył Racing — Zi-

• donice 6:4 (1:1, 5:3, 0:0). Widowisko

zgromadziło 10.000 -widzów, którzy
stali się świadkami interesującej wal-

ki; chwilami o zbyt ostrym charak-

terze.



Kogo wybrali Czytelnicy Przeglądu Sportowego
w konkursie - plebiscycie na najlepszego sportowca

fciąg dalszy ze str. 1 -szej)
Charakterystyczny jest podział

punktów. Antkiewicz prowadrfł rf'e-

mal od startu do mety. Tui za rin

postępował stale Łomowski, a róż-

nice w punktacji były okresami mi-

nimalne. W końcoweij jednak, te

tak powiemy (na finiszu bokser zdy
staasował naszego znakomitego mio

tacza. Naetępna para, to Wajsów-
na i Szymura. Był okres, kiedy Szy
mura prowadził nieznacznie, loku-

jąc się na 3-ciej pozycji, Wajaów-
na jednak ostatecznie wyprzedziła
minimalnie p. Franciszka, podobnie
jak on zdystansował pewnie Adam-

czyka.

Druga piątka -kroczy w stosunku

od pierwszej w znaczniejszej już
odległości. Prowadził tu Parpan

i on też utrzymał pewnie swą 6-tą
lokatę. Między Chychłą i Vereyem
trwał bodajże najbardziej zażarty

pojedynek. Częściej wyprzedzał bok

ser i wydawało się ii jemu przy-

padnie 7-ma lokata. Octatnie do-

słownie setki kuponów przeważyły
jednak szalę na korzyść zasłużone-

go włodarza. Podobnie rzecz się
miała w „walce" ostatniej pary.

Mistrz Polski yr tenisie nie wytrzy-
mał Jedli alk tejnpft kwietnego i Jak

wiemy; nieafycfcWe wytrzymałego
kolarsfa.

TAK ukształtowała się czołowa

dziesiątka naszych sportowców.
Ale tuż aa nią kroczą dalsi, którzy
wprawdzie ulokowali się na nieco dal

szych miejscach — nazwiska jednak
ich znane są nam również bardzo do-

brze, a wkład i praca tych sportow-
ców przysporzyły też niejednokrotnie
triumfów naszym barwom.

Oto lista następnych dziesięciu»
11. Stanisław Brun

12. Stanisław Marusarz

13. Jan Nawrocki

14. Józef Kapiak
15. Mieczysław Gracz

16. Antoni Kolczyński
17. Gerard Cieślik

18. Wacław Wrzesiński

19. Jerzy Dąbrowski
20 Rwild Kiszka

4.047 p.

4.014 p.

1.831 p.

1.743 p.

1.566 p.

1.379 p.

1.246 p.

1.203 p.

1.161 p.

1.156 p.

U podobnie, jak czołowej dzie-

siątce losy ważyły się do ostat-

207 p.; tt) Nowakcwa — JW p.ł 4f) Kal-

barczyk — W pM.
Powyżej IN pkt. otrzymali: Orzacho-

wiak, MMola Rokita, tflela».
W graaiieach od 100 do 1S0 pkt. zna-

leźli się: Mach, Hebda, Czuperikl, Fokt,
Slnoradzka, Kampówna, Barwinskl.

W granicach od 100 do 80 pkt.t Kula,
D. Ktzeptowski, Bregulanka, Dazlo, So-

bieraj, Kasprzycki. Kupczak, Brzózka, Bo-
mu Orłowicz, lanasAwna, Hejducka, ].
Marusarz, Bazarnik.
W granicach ed SD do 70 pkt: Adam-

ski, Bojakówna, Marchlewski, Bartosiewicz,
Jurowicz, Maiecki, Stysial, Wójcik, Cebu-

lak, Pianek, Masłowski, Milan, Dobnań-

(ka, Ciaptak - Gąsiennica, Maleszewaki

Taadllng, Oryt, Kodelska.
W granicach od 70 do E0 pkt.: Dąbrow-

ska, Dziedzic, Zagórski, Kasperczak, Wa-

tko, Blemówna, Rutkowski, Nowara, Kuź-

micki, SkupionióY/na, Jabłoński I, Zientek,
Fiakowicz, Moderovrna, Orłowicz, Kargicr.

W granicach cd EO do S0 pkt.: Siemiń-

ski, Kaźmierczak, Stawczyk, Gierwatow-

ski, Marchewczyk, Niedzlelówna, Kwapień,
Eanai, Frantz, Nowak GoleS, Kalbarczyko-
wa, Buhl, Hcgendorf, Przecherką, Brzozow-
ski.

W granicach od U do 10 pkt.i Tsjner,
Bajorek, Remówaa, Skarżyński, Jaskóia,
Boniecki, Zemyr, Arlatt, Płatkowlak, Biał-

kowski, Baran, Wierzba, Ulatowski, Nla-
dzieła. Maciejko, Tarka, Gęsiennica-Sa-
mek. Hulokówna, Jasiński, Marcinkowski,
ścigała, Plejewskl, Pawlicki, Smólski,
Szawczyk, Jackowiak, Wójcicki.

Po 10 i poniżej 10 pkt. otrzymali:
Wiśniowska, Kratoehwiia, Madejówna

Eatlukówna, Popławska, Nowacka. S . Wa-

lastewtez, M. Nowak. Widorakl. Kostrzew-

aki, Antczak. Osiński. Statklewicz, Pabli,
Wftfef, Krzyżanowski, Zwoliński, Wandar,
Patach, Ryetiter. Potojalło. Henek (Jun).
Nowacki, Kiełbasa, Ciyi, Wąsikowski, Jaś-

nicki, Górski, Mordarski. Kokot. Bobula,
Góra, Krystkowiak, Bobkowiak, Czapczyk,
Aniela, Jan ^a, Matias, Wiśniewski Su-

mara, Spocin ii ja, Patkolo, Sęsladałr, Al

szor, Rogoci, Gendera, Hymczak, GętiWk.
Wilczyński, Pruski, Jagodziński. Ps*sr«,
Czarnecki Olejnik, Mleeiyt&i, Paterok,
Kwiatkowski, Stee, Bznajdor, A-rhfdzirl,
Komuda, Połus, Kolasa. Osmański, Wołkom
ski. Motyka, M .ikUtynowIcz, Kowalski,
Wójcicki, Zaczyk. Tlociyńtkl Ignary, Ssoł-

tysek, Jableńłkl Pop!awskł, D*lawtet,
•lock, ł. p. Kc"\«?ak, Kaurti, ffr Oitowlcł.

Oaca, Niodzlałak, Kudas, Papes.

NA listach wyborvz j v li widniały
ponadto inne nazwiska, których

jednak nie uwzględniliśmy vr naszym

konkursie. Pojawiały się np. nezwisks

przodowników pracy. Był to zapewne

wyraz hołdu dla ludzi, którzy ewym wy-

siłkiem buduj; zięby nowej dolski.

Nie krytykujemy tei tych głosujących,
którzy oddali na nich głosy. Tym nic-

mniej jednak nie moiemy tych głosów
"uwzględniać, sgdząc, że mimo wszystko

Nie aleja wątpliwości, tt konkurs-

plcbiscyt zilustrował, Jak bardzo nie-

jednokrotnie rozbieżne aą sądy optnii
sportowej (najlepszy dowód przeszło
220(1) nazwisk, które znalazły się na

tablicach obliczeniowych), Jak rótne

wydawano decyzje, powodując się za-

pewne niejednokrotnie szczególnymi
sympatiami, a czasami wykazując nie-

stety zbyt meło wyrobienia i znaw-

stwa. Do tematu tego postaramy się
jeszcze powrócić w najbliższych na-

szych n tunerach.

POWRÓCIMY także do drugiej
części naszego -Konkursu —

do tego mianowicie komu z głosu-
jących przypadną wyznaczone przez

nas premie za najbardziej trafne ku

pony w stosunku do ostatecznie

wyłonionej listy dziesięciu najlep-
szych sportowców.

W tej chwili możemy już
podzielić się następującą wia-
domością:

Wyłoniliśmy 2 2 4 kupo-
ny, na których znajdują się
wszystkie nazwiska sportow-

ców, którzy znaleźli się ni
ostatecznej liście 10-ciu naj-
lepszych. Nazwiska te umie-
szc2;one są przez głosujących
w różnej kolejności (pobież-
ny przegląd tych kuponów
nie pozwolił nam stwierdzić,
czy istnieją wśród nich takie,
na których kolejność nazwisk
sportowców jest idealnie zgo-
dna z listą 10-ciu najlep-
szych). Obliczenia przeto trwa

ją nadal. Jeszcze trochę cier-
pliwości. Sądzimy jednak, ie
przy przyznawaniu premii
bez losowania się nie obej-
dzie. Zadecydują o tym naj-
bliżsae dni.

O tych wszystkich interesu

Krynica gotowa do turnieju
K.T.H. święci 20 lat procy

KRYNICA, 29.12, (Tal. wl) — Kry
niea stoi całkowicie pod makiem tar

niejn jubileuszowego Krynickiego To-

warzystwa Hokejowego, które obcho-

dzi 20-stolecie swej pracy. Z nazwi-

skiem Jubilata związana jest w wiel-

kim stopniu historia polskiego hokeja
lodowego. . . ;

Urocze uzdrowisko podkarpackie
pierwsze oceniło wysokie walorf

aportu kanadyjskiego i udzieliło mu

pełnego poparcia. Wprawdzie w ofa*

sie, gdy Krynica zdecydowała się
wziąć polski hokej lodowy pod swo-

ją opiekę, zajmował o® w Europie
już bardzo poważne stanowisko, nie

mniej jednak pozostaje faktem, że

umocnienie pozycji jego w kraju oraz

popularyzację miał w wielkim stopniu
do zawdzięczenia poparciu tut. Za-

jąc ych dalszych szczegółach, ] rządu i Komisji Zdrojowej, na których
dotyczących naszego Konkursu- czele stał Leon Nowotarski.
Plebiscytu — poir "ormujemy
dokładnie w najbliższych nume-

rach naszego pisma.
A więc Drodzy Czytelnicy —

Szczęśliwego Nowego Roku —

i jeszcze trochę cierpliwości!

Tradycyjne turnieje noworoczne

umożliwiały większej ilości polskich
drużyn zetknięcie się z silnymi zagra-

nicznymi zespołami i szlifowane swej
formy. W Krynicy panowała specyfi-
czna atmosfera, toteż hokeiści z ra-

aich kuponów, Początkowo pewnie nie należy ich ujmować w ramy kon-

«33 p.

8M o.

883

614 p.

603 p.

553 p.

536 p.

475 p.

470 p.

437 p.

prowadzał St. Ma<rusarz — jego imien

nik jednak spod znaku motoru wycho
dził stopniowo z dalszych pozycji, by
wreszcie „na ostatnim wir?iu" wy-

przedzić narciarza. Kolejność na dal-

szych pozycjach zmieniała się usta-

wicznie 1 jak łatwo zorientować się
• minimalnych różT3ło w punktacji
pwalka" trwsła do oetatrvich kuponów.

I wreszcie kolej aa trzecią dzie-

siątka. Oto ona:

2!. Nawrocka

22. Napierała
23. Sobik

24. Rodak

25. Czortek

26. Micloch

27. Rzeźnicki

28. L'V.d

29. Skromny
30. Pietraszcwski

CharsJ;torysty22n e jest, ii na przy-

kład o lokatach Napierały i Sobika

zadecydował... 1 punkt! Oto, jakeśmy
to tu w Redakcji określili — nieza-

wodny, jak wiemy szprkit świetnego
kolarza zadecydował jeszcze raz o...

gumę!

VTIE poprzestaliśmy oczywiście na

tym. Litania nazwisk naszych
sportowców zwiększała się ustawicz-

nie w miarę obliczania głosów. Nazwi

aka te zamieszczane na naszych' li-

stach obliczeniowych zbierały również

często swoje zasłużone głosy. I oto

podajemy w jakiej kolejności sklasy-
fikowali afę następni nasi sportowcy,

według przyznawanych im głosów
przez naszych Czytelników!

II) lędrsejowika — 4J< pkt.; ;]) W6|.

«Icka — US U) «erulte - «n ».s
itJ Pam. - IM p., R) Óisywdis^
1« U) Janik - Jtt p.; ») Wlatro-
rek — »8 p.j SI) Morończyk — »ł p.:
») lankewskl — »S p.i |«) Smotzyfc -

X7t pkŁ
41) Bak —

m pkt.; 42) RHfflecfc! -

«4» p.l 43) Kohut — 220 p.; 44) Rutkow-
ska — 11» p.) 41) R. Hotfman — 211 p.i

41) Symlnkl — p.i 47) Pisarski -

kursu na najlepszego sportowca.
Na kilku kuponach widniało nazwisko

ś. p . Kusocińekiego. Mirro całej czci dla

wielkiego sportowca głosy te «ostały
anulowane. Chodziło przecież o wybór
najlepszego sportowca w roku 19J8, o

nie najlepszego na przestrzeni całej hi-

storii naezego Eportu.
•Wid?ieli5rny vrrcszcle nazwiska nie-

znanych nam lokalnych" matadorów

sportu, alo o nich nie będziemy wspo-

minać. Trzeba mieć jskieS rezultaty,
trzeba odznscsjć się w pewnych drie.

/kinach sp-ertu, a potem dopiero pre-

tendować do micjeca w liście najlep-
szych.

SZCZĘŚLIWIE się riołyło, li wła-

ŚŁU W Nowcffocznym naszym

numerze moiemy s
:

ę z naszymi Czy-
telnikami podwtóić wynśkami nasze-

go wielkiego Kmkursn - Plebiscytu.
Obok różnych bflanRÓw dostarczamy
Jeszcze jeden, być mo»e o szczegól-
nym ciężarze gatunkowym. W każ-

dym razie posiadającym swoistą war-

tość zarówno dla tych. którzy głoso-
wali, którzy wypowiadali swą opinią,
Jak 1 dla tych, na których głosowano.

Bilans trzech gałęzi sportu piłki ręcz-

na j — koszykówki, siatkówki i szczy-

piorniaka —

za miniony sezon 1947/48
przyjdzie mi jednak ocenić, co może

zdziwi trochę zagorzałych pesymistów
— dodatnio.

W minionym sezonie nastąpiło jed-
nak takie rozminięcie się ostatnio na-

zwanego Polskiego Związku Koszyków-
ki, Siatkówki i Szczypioniaka, że do-

prawdy nie może być inaczej. Organiza-
cyjnie Związek ten urósł nawet do

swego rodzaju potęgi.
Sportowo mimo, że sezon nie przy-

niósł łatwo uchwytnych sukcesów na

polu międzynarodowym, odznaczył się
w porównaniu s sezonami 1945/6 i 46/7
niezaprzeczalnym podniesieniem się o-

gólnego poziomu. Oczywiście poziom
ten jeszcze nie dorównuje latom przed-
wojennym, nie ma jednak obecnie prze.

paści między klasa gry czołowych ze-

społów a resztę. Poziom więc wyrówna!
się znacznie.

Giównym powodem ogólnego obniże-

nia się poziomu w porównaniu do lat

przedwojennych, było wykruszenie się
starszej generacji zawodniczej.

Związek «organizował w tym okresie

trzy nowe Okręsp (Przemyśl, Tarnów

i Bielsko), tak. łe ogólna Ich ilość wy-

nosi obecnie 20. Zrzeszają one prawe

10 ty§. zawodników (7 tys. mężczyzn
i 3 tys. kobM) w 230 klubach, (w roku

1947 — 153).
Mistrzostwa Polski we wszystkich sze-

ścu konkurencjach były przeprowadzane
zjodaie z plonem.

W siatkówce kobiecej i męskiej mu-

siano po ras pierwszy przeprowadzić
rozfi-ywlu w dwóch prupsch półfinało-
wy~H, w których startowało po 14 ze-

f->o'ów,- kobiecych i męskich.
W konkurencji kobiecej mistrzostwo

zdobył AZS \Tar«rawa przed HKS Łódź,
SKS Warszawa i Psskid Andrychów.
W konkurencji męskiej AZS Wrocław

przed SKS Warszawa, AZS Warszawa

i AZS Lublin.

W koszykówce męskiej po rozgryw-

kach grupowych miano najlepszej dru-

żyny Polski klasy A zdobyła, po róż-

nych komplikacjach i protestach, Zgoda
Świętochłowice przed Cracovig, Pomo-

rzaninem Bydgoszcz i Chemią Gliwice.

Poziom gry tej czwórki odbiega jednak
znacznie od ósemki ligowej.

W koszykówce kobiecej mistrzostwo

zdobył pewnie SKS Warszawa przed
Zrywem Łódź, AZS Warszawa i Wisłą
Kraków. Kojzykarfei SKS rozprawiły
się tu z wysłużonym już zespołem Zry-
wu, co zaliczyć należy na plus koszy-
kówki kobiecej.

W szczypiomiaku drużyn męskich
najlepszą drużyną klasy A został zespól

w kłopocie
„Kolka" ma nleiada kłopot. Od paru

miesięcy szuka paszportu Nr 5?675 ter. V,'
wystawionego na Jego na'27/isko w roku
1747 przed mistrzostwami Europy w Du-
blinie. Paszport oddany do PZB, Jak
twierdzi Kolczyński zaginął, a teraz doma

gaję od „Kolki" zwrotu dokumentu,
którego dawno nie posiada.

„Kolka" zwraca tlę z prośbą do każde-

go, kto wie o losach wymienionego do-

kumentu, o zawiadomienie go: Wartzawa,
Dobrawoja 7.

FINLANDIA. W PRADZE

PRAGA, 29.12 (tel. wł.) — Finlan-

dia przegrała w meczu hokejowym z

reprezentacja Pragi 4:8 (0:1, 2:6,
2:1). Widzów 10.000 .

zna armia
r^CMnej

AZS Katowice przed ZZK Gniezno,
Czuwajem Przemyśl i Rafo KnJnU Ra-

ciborska, I tu podobnie jak w koszy-
kówce zespoły te ustępują. wyraźnie
drużynom Ligi, jednak tylko czołowym.

W szetypiorniaku 7-mlo osobowym
drużyn kobiecych sytuacja nie jest do-

bra. W walce o tytuł mistrza Pelski

startowały tylko 3 drużyny. Pierwsze

miejsce zajął SKS Warszawa przed Cta>

eovią repr. Częstochowy (posa kon-

kursem). W porównaniu z sesozwmi

1945/46 i 1946/47 jest wyraźny spadek
zainteresowania, jak i poziomu.

Osobny rozdział neleży się dwóm

ligom, które stworzone , na jesieni 1947

(koszykówki) i na wiosnę 1948 (sączy-

piorniaka) -przyczyniły się .wialnie do

znacznego podniesienia i wyrównania

się poziomu tych gałęzi sportu piłki

ręcaiej ^-rr- ^ i^śli chodzi o koszykówkę,

to w . porównaniu z latam»- .powojenny,

mi, a „soi do.-W Kzypiocniaka, -to nawet w

Stosunku do lat przedwojenych.

Tjtuł mistrza Ligi i Polski w koszy-
kówce zdobyła . bezapelacyjnie YMCA

Łódź przed ZZK Poznań, Wartą Po-

znań i AZS Warszawa.

W szczypiomiaku po rozgrywkach w

dwu grapach ligowych' — północ i po.

hłdnie — tytuł mistna dostał się w rę-

ce AKS Chorsów przed Chrobrym Gra-

szowiee, Leopolią Opole i Wartą Po-

snafi. Supremacja drużyn śląskich jest
tu niezaprzeczona.

W. Szeremeta

dóicią powracali do niej każdego ro-

ku.

Z chwilą, gdy Krynica zaczęta in-

teresować się sportem i w związku z

tym uruchomiła sezon zimowy było
neczą zrozumiałą, że zorganizowała
tei swój pierwszy klub hokejowy —

KT.H.ItenwładnieK.T.H.świę-
ci dzisiaj jubileusz, który zgromadzi
w zdrojowisku podkarpackim przed-
stawicieli z całej Polski.

Noworoczny turniej hokejowy o cha

rakterze jubileuszowym będzie rewią
niemal wszystkich naszych najlepszych
drużyn w dobie obecnej. Udział bio-

rą mistrz i wicemistrz Polski Craco*

•ia i Wisła, Legia, ŁKS i KTH. Przed-

stawicielem zagranicy będzie Sparta
z Preszowa, która nie reprezentuje
wprawdzie najwyższej klasy czechosło

wackiego hokeju lodowego, niemniej
jednak będzie dla zespołów naszych
dobrym partnerem.

Krynica c*yni intensywne przygoto-

wania, by przyjąć gości „czym ehaZa

bogata". Zjazd będzie wielki, gdyi na-

wiązując do dawnych tradycji stawia

•ię aiemal w'komplecie Polski Żwlą-
aek Hokeja' na Lodzie, który w spokoj-
nej atmosferze krynickiej omówi ase-

res najbardziej aktualnych zagadnieft.
Punktem kulminacyjnym

sportowego będzie mocz końcowy, w

którym zetknie się reprezentacja Pol-

tH we zwycięzcą turnieju, zapewne

wzmocnionym o azefffeg Innych graesy.

Do Krynicy bowiem zjedzie się lei

caętt wycieczkowiczów 1 Mor. Osznrwy.
W Krynicy panują doskonałe wam-

ki. Temperatura poniżej 20 stopni, Me

gtt poddostatklen* Turniej isipsuida
się 1-go • 10-eJ reno salełnie Iow*

wania.

Zwycięaeów oczekują odpowied-
nie nagrody. M

•

Do gratulacyj jakie napłyną u ręce

Jnbfldta dołącza lię równiż Redakcja
nPrseglądn Sportowego", życaąe p»-

nryflnege, dalszego rwawojn.

X omiainlet chniH

PZB na posiedzeniu w fele 29 ba.

postanowił, im raprezsstacja htfe

seraka Związków Zawodowych Pelsfe!

nie mota się ndaó na mecs z repr,

Z. Z . Finlandii w dnia 19 riycKiizi,
nŁewai RnlandTar Żlo sią
Jeśzae z zobowiązań odfiefcis meeztt

rewantowćfo tfanBaW"— ~ HslskkL

Odrzucono również propozycję Bel-

gii rozegrania meczu Polska — Beł-

gia w Polsce, ponieważ Belgowie po-

stawili zbyt wygórowana w&itinki 2» .

nansowe.

Przyjęto do wiadotnoid deptasą
Szwedów, którzy zawiadomili, i* nie

mogą w dnia 25 stycznia rozegrać spot
kania międzynarodowego w Polsce.

Na sędziego neutralnego meczu Wę
Igry — CSR w Pradze w dnia-25 wy*

znaczono p. Federowocza ze Śląska.

MsMuitsk z MomwskioJ Ogliriswy
MOR. OSTRAWA, 29.12. (Tel. wł.)

W pon;?dzśałek zjechał do hotelu Im-

perial paryski zespół hokejowy Ra-

cingu. Drużyna ta składa s*'ę z 10 Ka

nadyjczyków i jednego Amerykanina
— Bessona, który zarazem jest i tre-

nerem „paryżan".

Korzystając z jego przyjazdu z

Mor, Ostrawy kierownictwo naszej
ekspedycji zaangażowało go do prze

prowadzenia dwóch treningów.

Na lekcjach tych Besson demonstro

wał błyskawiczny drybling ze wspa-

niałym balansem ciała, precyzyjny
strzał bez ciągnięcia kijem, jazdę, a

raczej bieg na lodzie z fantastycznym
startem oraz tajniki szarżowania.

Nasi chłopcy słowa Bessona przej-
mowali prawie, że z nabożeństwem,
a specjalnie Dolewski, który dostał

od niego w upominku dwa świetne ki

je, o których środkowy napastnik Le

gii mówi, że są „samograje".
Dzięki interwencji tutejszego Kon-

sulatu Generalnego RP. i Prezydenta
Mew. Ostrawy Kota-sa zakupiliśmy
uzupełnienie ekwipunku naszej repre

zentacji oraz masę krążków, które

po powrocie do kraju rozdzielimy po-

między okręgowe związki hokeja na

lodzie.

Do Obozu przybyli łyżwiarka Dą-
browska (W-wa), hokeista Gansiniec,
Gburek, Kolasa i Stefek (Śląsk), oraz

łodzianin Makutynowics.

klasyfikuje bokserów
(ciąg dalszy ze str. i-ej)

żenią co do lokaty Iwańskiego, ale

kapitan związkowy zapewnia nas, że

gdańszczanin jeszcze ,,nve "jednego
chłopca zepsuje". Naszym zdaniem,
Olejnik zapewne wygrał by z mało

rutynowanym Sznajdrem. Na liście

brak Wiklióskiego —

co daje dużo

do myślenia.

W średniej zdziwiliśmy się, że Wil-

czek otrzymał dopiero 10-tą lokatę.
— Wilczek jest mało odporny aa

ciosy i jestem' przekonany, ie wszy-

scy bokserzy, których klasyfikowa-
łem wyżej — wygraliby z tym chłop-
cem

— replikuje kapitan.

Co do klasyfikacji w półciężkiej
nie mamy zastrzeżeń. Interesująca
jest tu wysoka lokata Gnata. W cięż
kiej zadziwiła nas lokata Jędrzyka.

— To jest jeden z „bombardierów"
z Szamotuł, objaśnia nas p. Derda.

Na zakończenie naazej rozmowy p.

Derda wspomina o pięściarzach Lu-

blina, z których wielu znalazło się
aa liście.

— W okręgu tym poczyniono duże

postępy, chłopcy walczą nowoczes-

nym stylem na półdystans.
— Czy już są gotowe plany przy-

gotowań do Mistrzostw Europy?
— Projektuje się lr*y oboay: tronia

gowe po 14 dni: w lutym — wyszkolą
niowy, w marcu

— również wyszko-
leniowy i w początkach czarwca kos

dycyjny,

Na najbliższym posiedzeniu Zarzą-
du PZB będą chciał koniecznie prze*

forsswać zorganizowanie meczów a

juniorami Węgier. Jeśli w Pradze był
komplet na widowni — to chyba 1 w

Budapeszcie znajdzie się dostateczna

ilość widzów i mecz będzie można

sfinansować.

&Q.
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1) Gdańsk

1) tląsk

1) Warszawa

4) tódż

5) Poznań
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Tabela bakserska w zestawieniu kpś. &erdąj
kegacli

1
I
S

6'
*

81
*

Kaspartsak, Pen.

lledtke, Poin.

Oemewaklt M.

Patera, W-wa
RótyeU, lódt
Katfter,
PlwellsU, Ham.

Kałedyósfcl, lubltn

Patka, T?rcti'Łt/
• •tamki, aiąfti

Onywett, śląsk
Brzóska, tórfl
Tyczyński, W-at

Czamąckt, tódł

Glgaab Msftek

Ctajkovfskl, Wrf.iław
iilda, Gdańtł

Błiłan, lublin

Clopka, PotneS

SiStt/tak, Pomarzę

piirkawa

Aatkiewlcz. «dańsk

Bazarntk, śląsk
Kruża, Póai,
Matlech, śląsk
Oolyfekl, Gdańsk

SloraSren, W-iva

Chojnc, Itblln

Sobhowlck, V/-w«
iflaidfcyftsiil "Uierocin

Rctfnar, iS^ak

lekka

Rodak, łląsk
Czertak, W -wa

Kudłaelk, Gdańsk

Baranowski, Pomorze

Komuda, W-wa
Sibrzyekl, il^itr

Marciniak, lublin

Szczepan Wrocław

Piotrowski, Pomsrao

Ratajczak, Poznań

pólirednle

Chychla, Gdańsk
Kaśmlatetak, l^zaań
Iwańtkl, Gdańsk
Sznajder, Śląsk
Olejnik, t#di
Oklorka, Rdaślk
Siyslut, KrskAw
Zlailftskli itcblln
fallĄskl, PAKMNIO

Stkudlatałt, Peuifiń

Kolczyński, W'«a

Mewars, śląsk
Hsarskl, t«dt

Kwiatkowski, Gdańsk

Tfiątewiki, IMŚ
Taiwak, tMś.
Repa*», KrtkÓn
Mataia, it.-sińw

Kraww, PosnaA

V/ll«t»k, n-me

pśłtlątta

Izyawra, W-wa
«rsksdt(il, W.wa
Oset, Pemetse
Kublskl, Ciąsteshewe
«łąbeekl, Mlln r

ńśtt'PcKifliM' ;

Rudzfah GdaAsk

Udianlaii, 4ląak
«myk tthaetar*

tótfc, <i>a>tMji -

tląłks

Kllmeckj, Wreslaw
«•laszko, Poznań
Blałkewskt, ftdalisk
3aikśla, Udś

' tMś
••,ą(ii£yfc,V; NwisŚ
.MsiakVlUibtta)^
Ckyta. Pomorza
Kubica, śląsk
SorIriB»r, Stczeeln



Str. 110
PRZEGLĄD SPORTOWY

w raku 1948

PIŁKA NOŻNA
Polska — Bułgaria 1:1

Polska — CSR 3:1

Polska — Dania 0:8

Polska — Jugosławia 0:1

Polska — Węgry (jnn.) 1:0

Polska B — Węgry B 0:8

Polska — Węgry 2:6

Polska — Rumunia 0:0

Polska — Finlandia 1:0

TENIS

Polska — Rumunia 0:7

Polska — Rumunia 4:3

Polska — Jugosławia 2:5

HOKEJ NA LODZIE

Polska — Anglia 2:7

Polska — Austria 7:5

Polska — CSR 1:13

Polaka — Kanada 0:15

Polska — Szwecja 2:13

Polska — Szwajcaria 0:14

Polska — Włochy 13:7

Polska — USA 4:23

BOKS

Polska — CSR (jun.) 13:3

Polska — Węgry 8:8

Polska — CSR 12:4

Polska — CSR (jun.) 10:6

SZERMIERKA MĘŻCZYZN
Polska — CSR 3:0

HOKEJ NA TRAWIE

Polska — CSR 1:2

Polska

PŁYWANIE

CSR 84:143

SIATKÓWKA KOBIECA

Polska — CSR 3:1

Polska — Bułgaria 2:1

Polska — CSR 1:2

Polska — Węgry 2:0

Polska — Rumunia 2:0

Polska — Jugosławia 2:0

SIATKÓWKA MĘSKA
Polska — CSR 2:3

Polska — Bułgaria 3:S

Polska — CSR 0:3

Polska — Triest 3:0

Polska — Jugosławia 1:3.

Polska — Węgry 3:0

Polska — Rumuni? 1:3

KOSZYKÓWKA KOBIECA

Polska — CSR 23:67

Polska,— Rumunia. 18:34

Polska — Albania 53:7

Polska — CSR 10:41

Polska — Bułgaria 33:28

Polska — Triest 36:19

Polska — Jugosławia 17:16

KOSZYKÓWKA MĘSKA
Poltka — CSR 33:57

Polska — Rumunia 27:43

Polska — Albania 67:16

Polska — Węgry 24:31

Polska — Bułgaria 31:37

Polska — CSR 19:50

Polska — Triest 35:27

Polska — Jugosławia 35:44

LEKKOATLETYKA KOBIECA

Polska — CSR 39:50

SZCZYPIORNIAK

Polska — Szwecja 4:19

GIMNASTYKA

Polska — Węgry 324,30:342,70

MOTORY NA ŻUŻLU

Polska — CSR 75:73

WIOŚLARSTWO

Polska — Szwecja 4:2

ZAPASY

Polska — CSR 2:6

AKADEMIA Wychowania Fizycznego na

Bielanach w Warszawie zapisała plęk
ną kartę w historii naszej lekkoatletyki.

| Na jej boiskach padały .niejednokrotni*
rekordy krajowe,, ustanawiane pnw")aj
wychowanków. 2 licznego grona lekko-
atletów studiujących w murach Akadenill

wyróżnić należy nazwiska, z .których kilka
stało się głośnych w Europie lub nawet

za Oceanem.

W Akademii studiowali I ćwiczyli za-

wodnicy tej miary, jak: Kusoclńskl, Pet-

kiewicz, Lokajski, Plawezyk, Skład I Kluk,
a z mniej znanych: Wojtkiewicz, Szczerbl-
ckl. Sokołowski,' Zieleniewski, Maciukie-

wicz, Ładnowski, Pabiś, Szelest I wielu

innych.
Na Bielanach studiowali również akade-

micy zagraniczni, którzy w kilku wypad-
kach odznaczyli się dobrymi wynikami,
wzbogacając dorobek lekkoatletyki AWF,
jak Stefanovlcz i Radovanowicz (Jugosła-
wia) czy Ounap (Estonia).

SEKCIE SPORTOWE

Po zawierusze wojennej 1 po Intensyw-
nym okresie odbudowy życie w Akademii
wróciło do normalnego trybu życia. Poza

obowiązkowym programem w każdej dzie-
dzinie sportu, powstały tu sekcje, m. In.

lekkoatletyczna. Zadaniem sekcji jest nie

tylko głębsza poszerzenie wiadomości w

danej gałęzi sport® ale również podnie-
sienie* poziomu wyników. W Akademii

czynne są więc sekcje: piłki ręcznej, gim-
nastyczna, bokserska, clężkoatletyczna,
lekkoatletyczna I tańców narodowych.

Dzięki powstaniu sekcji sportowych Aka-
demia zyskuje podwójny cel: kształci nau-

czyciela wych. fizycznego, a Jednocześnie

wychowuje trenera w poszczególnych
dziedzinach sportu.

Celo lekcji I. a . realizowane lą w za-

jęciach pozaprogramowych przez prowa-

dzenie treningów 2 razy tygodniowo, wy-

kładów z teorii lekkoatletyki, dyskusji,
wyświetlanie filmów oraz objaśnianie ta-

jemnic techniki przy pomocy tablic.

WZOROWY SPRZĘT

Sekcja lekkoatletyczna posiada dosko-
nale warunki rozwoju. W obecnym okre-
sie główną uwagą zwraca tlę tu na za-

prawę zimową. Wyposażenie sali gimna-
stycznej w sprzęt niezbędny do tego ro-

dzaju zaprawy jest najbardziej nowocze-

sny, a takiego kompletu. Jaki demonstru-

je ml Jeden z instruktorów I. ZL. Akademii,
A. Morończyk z całą pewnością nie ma

w żadnym klubie stołecznym.

Sprinterzy mogą z łatwością ćwiczyć
starty na sali gimnastycznej, mając bloki
na desce, którą opiera się o ścianę. Mio-
tacza mogą rzucać na sali młotem, czy

pchać kulę bez obawy narażenia na nie-

bezpieczeństwo innych ćwiczących. Młot I
kula są ze skóry za śrutem. Dysk ma opa-

skę, aby-nia wylatywał z ręki. Ma jednak
wagę i można nim ćwiczyć na tali tech-

nikę obrotu.

Wszystkie te przyrządy maję 0» celu

automatyzowanie podstaw poszczególnych
ruchów. ' Skoczkowie o tyczce ..mają ,do
swej dyspozycji aparat do zatknięcia tycz-
ki. Obłożony materacami umożliwia nawet

5-metrowe skoki na sali. Skórzana „kicha"
(worek z plaskiem) — to doskonały sprzęt
dla miotarry do wyrobienia siły.

Serię tę powiększą niedługo gumy, któ-
re założona na szczeble drabinki umożli-

wią ćwiczenia " oszczepnikom. I wreszcie
oeżironna siatka w którą z odleg', -3Ścl. kil-
kunastu metrów będzie monża rzucać

dysk, «y młot.

GIMNASTYKA SZWEDZKA

— Kluby nasze naogól nie przeprowa-

dzają zaprawy zimowej w należyty spo-

sób — mówi Morończyk — ograniczając
zaprawę zimową do gimnastyki szwedz-

kiej, dobrej raczej tylko dla lekkoatletów

początkujących.

Tok zaprawy powinien składać się z na-

stępujących elementów: 1) lekki bieg i
chód — 5 minut, 2) ćwiczenia ogólna roz-

wijające — 15 min., 3) ćwiczenia specjal-
ne przygotowawcza, wyrabiające skocz-

ność, szybkość I zręczność — 15 min., 4)
trening w swojej sptecjolnoścl — 25 —

50 minut, 5) bieg lub gra zespołowa, np.

kule i młoty umoiliwiajq
wzorowq zaprawę zimowq

AZS SPROWADZA KOSZYKARZY CZESKICH

W początkach stycznia przyjedzie do

Polski męska drijżyna koszykarzy czeskicn

klubu „Sokół" Zizkov —

zaproszona przez

Centralę AZS.

Projektuje się 4 występów a to w

dniach: 1 I 2.1.49 w Krakowie, 5 I 4.II.49

w Warszawie oraz 8 i 9.1,49 w Łodzi.

koszykówka—1»—isMin.IĄmamI
ćwiczenie roshitnlafęce I min.

W najbliższym czasie przewiduj* słę w

Akademii wiuiwty pokaz uprawy zimo-
wo] rfta lMtnifctoi*v Mriraatl etyczny di w

klub ech.

RUCHY WtASCIWl I WtASIIB

Wdzięczna pole do działania ma zakład

fotograficzny. Przed treningiem demon-

strują się zawodnikom pokaz właściwych
ruchów, a podczas treningu operator fil-

mowy nakręca zdjęcia poszczególnych
ćwiczących. Obserwowanie następni* wła-

srycb, cręsto Wi-anye-i ru hów przysple-
.:s prj ft nr •., 'a« ło zr=, i't wykazała
(Jośw-adr itr,!e.

PREZENTUJEMY LEKKOATLETÓW AWF

Największa nadziej* budzą: Biernat, Mi-
lewski I Krzeslńskl. Pierwszy Już w tym
sezonl* moża pochwalić się wicemistrzo-
stwem Polski w biegu na 3.000 m przez

przeszkody I zwycięstwem w biegu ulicz-

nym red. „Robotnik". Biernat obok biegu
steeple-ehase predystynowany J*stv rów-

nież na 5.000 m. Milewski zapowiada się
jako dobry skoczek w dal —

w ub. «Ozo-
nie miał «,40, a w przyszłym ma, szanse

uzyskać 7,00 m. Krzeslńskl ma doskonałe
warunki na skoczka w zwyż. Przy pilnej
pracy może obecny wynik 1,74 poprawić
lekko na 1,$0.

Mirowski, który bez treningu osiągnął
nieznacznie popod .2 min. na 800 m, przy

racjonalnym treningu powinien zejść do
1:57. Doskonała warunki posiada Staro-

ściński, który budową przypomina Adam-

czyka; specjalności jego to sprint I skok
w dal. Ogroblln po 4 metodycznych lek-

cjach w pierwszym biegu na 110 m przez

płotki osiągnął 17,1, płotki więc „leżę" w

jego naturze I ma szans* zejść do 14,1.

Piwońskiemu brak wagi do sprintu, dla-

tego też ns 100 m nie zejdzie raczej po-

niżej 11,0 (w tym sezonie miał 11,1), może

być jednak pożyteczny do sztafety. Bę-
dąc bardzo . dobrym gimnastykiem może

wybić się w skoku o tyczca, do której
objawia zamiłowania. Krzyżanowski Jas!

najwszechstronniejszym sportowcem Aka-
demii. Przedstawia typ dzleslęcloboisty I

gdyby zrezygnował z „rozdrabniania" się
na różna dziedziny sportu, mógłby osią-
gać dobre wyniki w 10-boju.

Smukły I silny Bagajawskl dysponują
wspaniałym odbiciem, • na pierwszym
treningu miał w zwyż 1,45 . Habrat jesf
typem miotacza I osiąga w kuli około

13 m, Dobrowolski wykazuje zdolności na

400 m podobnie jak I Walczak.

OD PIERWSZEGO KROKU...

Niektórzy z wyżej wymienionych wstąpili
do Akadami i mając już za sobę pewne

wynifcf ^lekkoatletyce, jsfc: Milewski, Pi-

wońtfcl, Biernat I Kuraś, reszta natomiast

tąsfjif ''nt.e/esować lekkoatletykę do-

piero w murach Akademii, przy czym naj-
większe postępy poczynili: ..Starościński,
Ogroblln, Ważny. (skok ' w" zwyfc, płotki, I

tyc?ka), . Krzyżanowski, Konarski, Bagajew-
jki I Grzesik.

Wszyscy członkowi* sekcji I. a. Akademii

maję zapal, ambicję I wy?rwalol<, w

przyszłym więc sazonla, będzlamy * nich

nepewno słyszeć. Silna sekcja Akademii

ożywi, niewątpliwie, lekkoatletykę stołocz

ną, a w kilku konkurencjach, mamy no-

dzieję, zasili szeregi reprezentacji:' W każ-

dym zol razi* przyczyni się do wychowa-
nia doskonalage typu Instruktora/ który
będzl* łączył teoretyczną wiedzę facho-

wą z praktykę.

Z bliska
iz

uną icuią wypełnioną śrutem można - bezpiecznie ćwiatyć na sali

PRZED MISTRZOSTWAMI ŚWIATA
W PIŁCE

Do. mistrzostw piłkarskich, świata

w Brazylii w 1950 r. zgłosiły się do-

tychczas: Belgia, Chili, -Brazylia, An-

glia, Francja, Włochy, Jugosławia,
Luzembcurg, Austria, Filipiny, Szwe-

cja i Szwajcaria: Spodziewane jest
zgłoszenie: Czechosłowacji, Rumunii,
Hiszpanii, Portugalii, Argentyny, Ura

'gwaju. Meksyku i Peru. Definitywnie
odmówiły udziału: Dania, Holandia,
l*bhn x Costa-Rica.

j DEBIUT BARBARY

i Barbara Scott debiutowała w „Ro-
sy Theater" w Nowym Jorku w re-

' wii pod tytułem „Zimowy Karnawał".

Jeiti chodzi o stronę sportową, to

wszystkie bardzo trudne ewolucje
miabzyni wykonała bezbłędnie. Ka-

nadyjka musiała kilka razy bisować.

SEZON HOKEJOWY NA POMORZU

TORUŃ. KS ZZK „Pomorzanin" w

Toruniu zainaugurował sezon hokejo-
wy meczem, rozegranym na własnym
lodowisku z zespołem AZS (Toruń}.
Mecz zakończył się dwucyfrowym
zwycięstwem zespołu „Pomorzanina"

I w stosunku 11:1 (3:0, 1:0, 7:1). Z „Po-
morzanina" wyróżnili się Osmański i

Rypylć, z AZS-a — Brzeski, zdofeyw
ca honorowej bramki dla pokonanych.
Gra tocryła się na słabym lodzie.

Tajemnice Borotrtg

zwierza się „Latający Bask'
(KORESPONDENCJA WŁASNA „PRZEGLĄDU SPORTOWEGO")

ŹOWAIN w końcu grudnia.
— Czy pamiętacie Jana Borotrę

jak grał w Warszawie kilkanaście

lat temu i... przegrał po zaciętej wal

ce z Hebdą? Mówiono wówczas, „to

fenomenalny gracz ten „latający
Bask" — jaka szkoda, że nie jest o

kilka lat młodszy. Od tego czasu

przeminęło wiele lat. — Jean Boro-

tra gra ciągle i co jest dziwniejsze —-

wygrywa;-'* Ubiegłego
^

Ęónotra-
odniósł 'nie "Uada, silkces — \wygrał
wraź z Bernardem mistrzostwa* Ame

ryki debla na krytych kortach.

Ostatnio Borotra został zaproszo-

ny do Louvaln w Belgii 1 na kutych
kortach pokonał młodzież belgijską.
I znów ktoś tam powiedział „gdyby
ten wspaniały Francuz był nieco

młodszy..." Nie jest przecież żadna

tajemnicą, że „Latający Bask" liczy
dziś 50 lat! —

a gra już na -korcie

trzydzieści! •

.Pą>STARE^MAJPMO$Gl>.;: V
vNie''mtfgłfeiri' pówStrźyińać' -się, 'od

takiego pytania f Pódsżedłem 'do Bo-

ffff ii/ st. sf>. L&an l£ofl»

Ćo będ i

Bilans naszego jeździectwa za rok 1948

Przy pomocy aparatu do skoku o tyczce nie trudno, osiągnąć w sali wy-

sokość nawet i 3 m.

SPORT
jeździecki jest do odbudo-

wy jednym z najtrudniejszych i

wymagających najdłuższego czasu.

Bez konia istnieć on nie może, a woj-
na bezlitośnie przetrzebiła posiadany
przez nas materiał koński bądź już
gotowy do użytku (z tego nic nie

pozostało), bądź też stanowiący pod-
stawę hodowli. Znikoma liczba młod-

szych koni, uratowanych przez re-

windykację, rozproszyła się w tere-

nie nie pozostawiając za sobą śla-

dów» a tylko pewna ich część z licz-

by lepiej modelowanych znalazła się
w ośrodkach hodowlanych i służyć
będzie do kontynuowania naszej gos-

podarki hodowlanej.

Do użytku sportowego mogły być
wzięte wypadkowo upatrzone egzem-

plarze, zdradzające pewne cechy, po-

trzebne dla danego przeznaczania. —

Przyszłość naszego sportu może więc
oprzeć się na końskim narybku już
powojennym.

ŻMUDNA PRACA

PRZYGOTOWAWCZA

Licząc, że koń staje się zdatny do

ujeżdżania najwcześniej w wieku lat

irzech (nie odnosi się to do koni wy-

cigowych, które rozpoczynają swą

5racę daleko wcześniej, ze względu
.a szybsze ich dojrzewanie i prymi-

tywne wymagania pod względem u-

jeżdżenia), a na prawdę przygotowa-

nym do użytku sportowego może być
•'.ipiero od lat 6-ciu, Jest jasne dla-

eaego Jeździectwo, w porównaniu do

innych sportów, wymagać będzie dla

swej odbudowy najdłuższego czasu 1

a e może być umasowiane talt szyb-
:o, jak to widzi się w innych spor-

tach, szczególnie w takich sportach,
'

których wymagania w stosunku

do sprzętu są małe.

Dlatego należy podchodzić z du-

»ym wyrozumieniem do obecnych
. rzejawów życia jaździeckiego i o-

cenlad je jako wysiłki, dążące do

I przetrwania, utrzymania ciągłości w

(pracy, do zaasekurowania się przed
•wymarciem rodzimej sztuki jeździec

laej, która przyczyniła się do wpisa-
nia w karty historii polskiego sportu

niejednego chlubnego meldunku oraz

do umocnienia fundamentów pod bu-

dowę hippiki lat dalszych. Skromna

to i niebłyskotliwa na razie praca,

lecz konieczna, bo żaden ze sportów,
a tym bardziej jeździecki, nie znosi

improwizacji ani przerw.

Z lat powojennych rok 1948 był w

jeździectwie najruchliwszy. Zawody
konne były organizowane przez Kon-

ną Milicję Obywatelską na Górnym
śląsku, w Lubelskim przez ruchliwą
sekcję jeździecką WKS „Lublinian-
lia", w Poznaniu, Kwidzyniu i paru

innych miejscach. Z największym
rozmachem przeprowadziła swoje za-

wody Grupa Sportowo - Jeździecka

WP, organizując pod protektoratem
Ministra' Obrony Narodowej 24 dni

zawodów konnych w skokach przez

przeszkody w 19-tu miastach na ca-

łym terenie Rzeczypospolitej.

DUŻE ZAINTERESOWANIE

Frekwencja widzów na zawodach

w porównaniu do okresu przed ro-

W pogoni
za biletami

kiem 1939 była bez porównania wię-
ksza, zainteresowanie widzów daleko

żywsze. Widzami zaś byli przeważ-
nie ci, dla których dawniej zawody
konne były mało „dostępne.

Jeżeli .chodzi o jeździeckie stosun-

ki międzynarodowe, należy, stwier-

dzić, że Polski Związek Jeździecki u-

porządkował swoją zanikłą łączność
z Międzynarodowym Związkiem Jeź-

dzieckim i nadal jest jego pełnopra-
wnym członkiem. W ubiegłym, roku

otrzymano zaproszenia . polskich
jeźdźców na turnieje międzynarodo-
we w Bułgarii i Italii.

W nowym usttoju Polski' formy by-
towania dla aportu jeździeckiego nie

są jeszcze sprecyzoYłone i cały jego
tegoroczny wysiłek polegał' właści-

wie na utrzymaniu się na powierzch-
ni życia i przygotowaniu się do zdję-
cia tego miejsca w szeregach sportu

ludowego, które będzie mu wskaza-

ne.

CO MÓWI STATYSTYKA?

Czy wart jec-t sport konny na za-';

jęcie miejsca pośród sportów upra-

wianych w Polsce i czy może ón' być
'

rotry, uścisnąłem mu rękę. Szeprią-
łem na ucho, że przecież pamiętam
go jeszcze z kortów warszawskich 1

po starej znajomości prosiłem, aby
odpowiedział ml na. jedno pytanie;

— Niech pan zdradzi swoją tajem-
nicę, niech pan powie, jak można

grać w tenisa mająe 50 lat 1 świe-

cić sukcesy? - - -

. Borotra bynajmniej nie był zasko

czony moim pytaniem. Odpowiedział
mi z uśmiechem:

— To nie jest' żadna tajemnica!
Zaraz panu wyjaśnię. Sekret polega
na zachowaniu dyscypliny życia spor

towego. Proszę ml wierzyć, że wy-

paliłem ostatniego papierosa w 1916

r. A było to wówczas, gdy skończy-
łem szkołę wojskową. Od te^ chwili

przestałem również używać alkoho-

lu.

PORANNA GIMNASTYKA
— Jeszcze. jedna tajemnica mego

życia — od najmłodszych lat nie za-

pomniałem ani razu o porannej gim-
nastyce. Gimnastyka jakoś" weszła

mi w krew. Są ludzie, którzy nie wyj
dą rano na ulicę przed ogoleniem
się — tak samo jak nie mógł bym
opuścić swego mieszkania, gdybym
nie odbył gimnastyki.

I jeszcze jeden sekret — moja włas-

na tajemnica. Nigdy nie "wyszedłem na

kort bez entuzjazmu — ja cięgle pod-
niecam się myślą o czekających mnie

meczach tenisowych. Tenis sprawia mi

największą przyjemność w życiu.„Sądzę,
że ci sportowcy, którzy uprawiaję sport
dla pieniędzy, alho z innych powodów
i nie mają żadnych ambicji — lepiej
uczynią .

— jeśli pożegnają się z czyn-

nym życiem sportowym. Sport zawod-

niczy można tylko uprawiać w tym wy-

padku — jeśli się posiada ambicje zwy-

cięstwa. Dla zblazowanych mistrzów nie

ma miejsca na kocach!

MOIM IDEAŁEM JEST BUDGE

-•Jeszcze jedno pytanie, niech pan

powie, którego z graczy uważa pan za

najsilniejszego tenisistę wszystkich cza-,

sów?

Myślałem, że Borotra choć chwilę się

wykorzystywany dla repreżentówi-' r
' Odpowiedział bez zająknięcia

nia naszych barw nafeewnątrz, o tym

świadczyć mogą oficjalne dane staty-
Finał pucharu Jest dla mieszkańców

wysp brytyjskich jedną z największych
atrakcji sportowych. Nic dziwnego, że

dzisiaj już odbywa się pogoń za-bileta-
mi na... maj. Wobec olbrzymiego popylj
ludzie chwytają się najrozmaitszych spo-

sobów. Rekord pomysłowoi:i zdobył zda-

je się jednak iacet, który wysiał do srebrne zespołowe, 1
Związku Piłkarskiego pismo zawiadamiają-
ce o chęci wstąpienia, Jako członek, do

„nowego klubu amatorskiego".

Ponieważ sekretarz nieietnierjącogo w

rzeczywistości klubu wpłacił należne wpi-
sowe ok. 1000 zł, więc też- w najbliższym
numerze oficjalnego organu ukazało się
zawiadomienie o przyjęciu nowego człon-

ka a równocześnie Związek wysłał pismo
z zapytaniom Ila bilotów ma zarezerwo-

wać na finał'pucharu (każdy klub ma pra-

wo do pewnej ilości biletów). Pan „se-

kretarz" szybko wypełnił kwestionariusz I

wysiał do Związku, który lymczasom jed-
nak wpadł na trop oszustwa i dobrze po

myślany plan spalił na panewce.

— Oczj-wiście najlepszy był Donald

Budge! Ach , jaka była by to wielka

styczne "Polskiego Związku Jeździec-' ntri,kc ia ' tak nlożna zorganizować
eg0> ; I spotkanie Eudse — Laroste — oczywi-

I ście na kortach trawiastvch. Nir wiem,
Udział brano w trzech Olimpia- !;t0 bv zw{Tj?ŻT| _

. ia jednak ,,vI!)ym
dach i za każdym razem zdobyto me-| nia! że Lacoste mialLy lyielfcje
dale olimpijskie,, łącznie 2 medale j szan5P.

medal brązowy
zespołowy i 1 medal brązóvvy' indy-
widualny, a ponadto do roku 193-3

włącznie zdobyto w Pucharach Na-

rodów nagród: ,

I-ych — 78, Il-ćh — 14, nirćh —3.

Razem: 40.

Oprócz tego w zawodach między-
narodowych nagród indywidualnych
zdobyto i

1-ch — 157, 2-ch — 141, 3-ch —

147, 4-ch, — 151, 5-ch — 120, dal-

szycji — 800 . Razem: 1.516.

A, Sulima

AZS SZJKA TRENERA DO GIMNASTYKI
I PŁYWANIA

W porozumieniu z GUKF, Centrala AZS

prowadzi obacnle pertraktecjd w sprawie
sprowadzenia do Polski. czeskiego trene-

ra gimnastycznego oraz węgierskiego tre-

nśra pływackiego.

Trenerzy -ci mają być zaangażowani no

okres 5—4 miesięcy, przyVczym prawdo-
podobnie, rbzpoczną pracę już w styczniu
przyszłego, roku. Będą to trenorzy objaz-
dowi, których zadaniem będzie szkolenia
we wszystkich większych ośrodkach na te-

renie kraju;
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Zamiami bilansu xa rotc f94a

Brqzowy medal olimpijski
ło nie tylko zasługa Anłkiewicza

JMŁZ Oko» bilansować zdoby-
cze pięfciarstwa polskiego w

1M8 roku, trzeba przede wszystkim
podkreślić, li byt to rok olimpijek!.
Rok, który będzie pamiętny dla bo-

ksu polskiego, ponieważ po raz pier-
wszy zdobyliśmy medal olimpijski.
Wprawdzie jest to skromny brązowy
medal, ale jak bardzo nas cieszy. —

Cieszy nas tym bardziej, te polscy
bokserzy uczciwie zapracowali aa te

wyróżnienie. Medal olimpijski nie

jttt wyłączną wlasnoScią i zasługą
Anusiewicza, lecz jest wynikiem
wspólnej pracy całego zespołu, jak
również kapitana związkowego, kil.

ku entuzjastów bokserskich oraz Fe-

Bksa Sztama.

Tak aię stało, te Antki ewiczowi

przypadły w udziale laury olimpij-
skie. Bądźmy jednak szczerzy, na

podobne odznaczenie zasługiwał nie-

wątpliwie Chychła czy Szymura, a

Dniiynowi
mistrzowie Polski

na 1948 r.
Boks: Łódzki Klub Sportowy
Hokej na trawie: Stella — Gniezno

Kolarstwo: 4.000 m na torze —

Partyzant Lódż, 109 km. ba szosie
— Samorządowiec Warszawa

Lekkoatletyka — AZS Poznań

Piłka nożna: Cracovia

Hokej na lodzie: Taca*

Koszykówka kobieca: SKS W-wa

SiaOcótrka kobieca: AZS W-wa

Szcr.ypiomiak kobiecy: SKS W-wa

Koszykówka męska: YMCA Łódź

f Siatkówka męska: AZS Wrocław

SrcTypiomłak męeki: AKS Cho-

rzów

Pirka wodna: Elektryczność W-wa

Li ja żużlowa: PKM W-wa

T«ni&; Legia W-wa

Tenis stołowy; Kopalnia Polska

świętochłowice
Motocykle kgt.raidowa: Okę-1

eie W-wa f

Motocykle — kat. wyścig.: PKM '

W-wa I

PRZYGOTOWANIA DO Vm

AKADEMICKICH

MISTRZOSTW ŚWIATA

W dftrach 29 stypznia — « luty 1949

r, odbędą się w Spindlerowym Mły-
nie w Czechosłowacji VIII Akademi-

ckie Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa

obejmuią narciarstwo, hokej na lo-

dzie i łyżwiarstwa. Spodziewany jest
udział okołó 1.500 zawodników z kil-

kunasto państw.

Organizatorzy przygotowują się do

imprezy bardzo starannie. Studenci

czescy zorganizowali akademickie bry
gady pracy, pomagając przy ostatnich

pracach przygotowawczych. M . inny-
mi buduje się trybuny dla 15 tys. wi-

dzów.

Największą atrakcją mistrzostw bę-
dzie udział akademików radzieckich,
którzy zostali zaproszeni.

„POMORZANIN" (TORUŃ)
ZWYCIĘŻA W ZGIERZU

htibt. Drugi mecz diokejowy na te-

renie okręgu łódzkiego rozegrał to-

ruński „Pomorzanin" w Zgierzu z

miejscowym „Włókniarzem", wygry-

wając 10:3* (4:0, 3:2, 3:1). Torudczycy
mieli pistez cały okres gry zdecydo*
waną przewagę. Bramki dla rwycięz
eów zdobyli: RypV<4> — 4, Osmański
— 3, Brzeski, Dybowski i Polak —

po 1, dla „Włókniarza" Urbański —

2, Kotecki — 1 . 'Sędziowali: Lewicki

(Toruń) i Wieczorek (Zgierz)..

,43⁄4AST" (CIESZYN) —

KKS (MYSŁOWICE) 4:1

CIESZYN. Rozegrany tn został mecz

hokejowy miedzy „Piastem" (Ciessyn)
a KKS (Mysłowńce), zakończony wy-

nikiem 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). $ramki dla

„Piasta" strzeliii: Gojny, Huta — 2,
Hanzlik. Drużynę mysłowicką od

większej porażki uchronił doskonale

broniący bramkarz. W drużynie go

ici wybijali się Januszewicz i Wojak.
Sędziował Babiński

SKŁAD „WARTY" NA MECZ

. Z „ODRĄ"

W nadchodzącą niedzielę drużyna
„Wariy" rozegra w Szczecinie z „Od-
rą" spotkanie-o wejście do Ligi bok-

serskiej. OaeWtka ,t Warty" wyjeżdża
do Siczecina w swym najlepszym skła

dnie: liedtke, Borak. Szymański, Ra-

111^1-.83⁄4. Szfeudlarek, Suwlcżsk, Białe-

ifH i franek. '

nawet KoVrayfisW. Wiemy wszyscy,

jaką ciężką walkę musieli Polacy
stoczyć na ringu w Londynie, nie

tylko z przeciwnikami, ale i z sę-

dziami, którzy przez różne okulary
oceniali wyczyny bokserów. Antkie-

wicz miał więcej szczęścia od swych
kolegów, którzy przecież me ustępu-

ją mu klasą.

Jeffli slę mówi o Olimpiadzie — nie

podobna wspomnieć o obozach w

Dziekanoe. Wiemy, te poczyniono
tam wszystko, aby tiie tylko przygo-

tować naaeych olimpijczyków, ale

również pracować dla dobra naszej
młodzieży bokserskiej.

TYLKO DWA MECZE

MIĘDZYPAŃSTWOWE

Jedno oo możemy zarzucie PZB —

to to, że nasi czołowi bokserzy w r.

1948 stoczyli zbyt mało meczów mię-
dzypaństwowych 1 może przed olim-

piadą nie mogli się zapoznać z róż-

nymi systemami 1 stylami stosowa-

nymi na zagranicznych ringach. Na-

sze stosunki międzynarodowe ogra-

niczyliśmy tylko do spotkań z Wę-
grami i Czechosłowakami. A to

bardzo mało. Przed Igrzyskami
olimpijskim polska drużyna narodo-

wa nie stoczyła ani jednego meczu

międzypaństwowego! A w ogóle w

ciągu roku rozegraliśmy tylko ofi-

cjalne mecze z Węgrami i Czecho-

słowacją po olimpiadzie). ^

Czy naprawdę było tak ciężko zor-

ganizować spotkania z innymi pań-
stwami?

Trudno nam na to pytanie odpo-
wiedzieć. Wiemy jednak, że gdy
Okręgowy Związek Warszawski

zwrócił się do Helsinek z propozycją
rozegrania meczu międzymiastowe-
go, Finowie nadesłali swą drużynę.
Przypuszczalnie poszli by też na

rękę, gdyby im zaproponowano mecz

Polska — Finlandia.

NASI JUNIORZY

Wielką zdobyczą boksu w 1S>S r.

było • zorganizowanie dwu meczów

międzypaństwowych juniorów z Cze-

chosłowacją. Oba te spotkania wy-

graliśmy, dając dowód, że młodzież

nasza staje się coraz silniejsza i że

ze Spokojem możemy patrzeć na

przyszłość. Czy naprawdę ze spoko-
jem? Niestety z całego kraju nad-

chodzą meldunki o opłakanych wa-

runkach treningowych, o braku

sprzętu, złych warunkach higienicz-
nych, braku trenerów 1 instrukto-

rów. Bolcs zo3tal przez GUKF uzna-

ny za sport masowy 1 pięściarsłwo

Jest otoczone opieką tej instytucji.
Miejmy więc nadzieje, że stopnio-
wo wszelkie braki zostaną usunięte
i pięściarstwo znajdzie się na wła-

ściwej drodze rozwojowej.

Powracając jeszcze do meczów ju-
niorów, to niestety ograniczyliśmy
się tylko do spotkań z CSR. Dobrze

było by pomyśleć o nawiązaniu sto-

sunków z innymi krajami Niestety
nie we wszystkich krajach mecze

juniorów są kasowe. Z tej to przy-

czyny Węgrzy nie chcą z nami ro-

zegrać takiego meczu. A szkoda,
wielka szkoda — od Węgrów mogli
by się nasi młodzicy wiele nauczyć.

Rok 1948 przejdzie do historii plę-
ściarstwa nie tylko ze względu na

Olimpiadę. W roku tym przeniesio-
no siedzibę PZB do Warszawy, w ro-

ku tym uchwalono nowy system roz-

grywek ligowych. Czy system ten

okaże się w praktyce dodatnim —

przekonamy się dopiero w 1949 r.

NASZE SYCZENIA

Pozostaje teraz tylko złożyć ży-
czenia działaczom bokserskim na

rok następny, iyczymy dalszej po-

myślnej pracy dla umasowienia pię-
śclarstwa. tyczymy, aby w dalszym
ciągu otaczano opieką Juniorów, ży-

czymy aby powstały jak najszersze
kadry instruktorów.

Aby w całym kraju zaczęły po-

snąć jak grzyby po deszczu hale

sportowe i sale treningowe. Wresz-

cie życzymy sukcesów w mistrzo-
stwach Europy w Oslo. Życzymy jak
największej ilości meczów między-
państwowych. Jasnera jest bowiem,
że tego rodzaju mecze mają niewąt-
pliwie olbrzymie znaczenie propagan

dowe, zachęcają one młodzież do

pracy
—

a więc są do pewnego stop-
nia czynnikiem, dzięki któremu boks

rozrasta się wszerz.

K. Gry&euaM

Finowie mobilizuiu siły
do walk na basach i skoczniach

Pisowie ubrali aię energicznie do

reaktywowania sportu narciarskiego,
który obok lekkoatletyki staaewił

przed wojną ich glłwną bro*. W ro-

h bież. pregra* liński prtewidsje
m* maiej, aii imprez aarciar-

skich, które zgromadzą aa trasach i

skoczniach rekordową ilość zawodni-

ków. 48 zawodów aa charakter mię-
dzynarodowy.

Główny obóz treningowy aarciarzy
fińskich znajduje się na Północy,
gdzie od listopada panują jni dobre

warunki śniegowe. Do sezofin przy-

gotowuje się cała elita fińska za wy-

jątkiem Pekka Vaninena, który Heiąc
38 lat zdecydował się wycofać z czyn

nego życia. Młodszy jego brat Benia-

min daje jednak gwarancję, ie hmor

sportowy Yaałnesdw będzie dobrze

broniony.
Finlandia otrzymała w czasie lata

szereg nowych skoczni. Skocznia w

Sallpaasselkfi została w od emitowa-

na i należy się spodziewać, ie dotych
czasowy rekord 71 m nie «trzyma ńą

długo. Na nowej skoczu w Puijo
koje aię długości do 90 as.

Szybkie tempo rozwinęła
w dążności do umasowienia kultury fizycznej

REASUMUJĄC wiadomości o przejawach życia sportowego w Ludowe}
Republice Rumuńskiej, zamieszczane periodycznie ns lamach «Prze-

glądu" w r. nb., możemy Stwierdzić obiektywnie, ie rumuński nich spor-

towy przeszedł w całości aa usługi szerokich mas lądowych ł to dzięki do-

brze dobranemu kierownictwu, które potrafiło w należyty sposób wpro-

wa<h£ć w życie hasło umasowienia sportowego. Cel ten został osiągnięty
w niezbyt długim czasie, przede wszystkim, dzięki wyszkolenia Bcaych
zastępów instruktorów sportowych w ideowym duchu postępu w oparcia
o Rumuńską Partię Pracy.

Przezwyciężenie pozostałości ery rych uczęszcza kilkaset młodych
poprzedniej w postaci szowinizm

ogólnego lub regionalnego, konku-

rencji międzyklubowej w wyławianiu
plcjalnie utalentowanych jednostek

w tej lub innej dziedzinie sportowej,
itp., nie należało do łatwych zadań

zwłaszcza, że „nienaruszalni" kie-

rownicy klubów sportowych nie mo-

gli i nie chcieii pogodzić się z nową'
rzeczywistością, która anulowała ich

absolutystyczną władzę. W rezulta-

cie jednak, ambicja jak najszersze-
go rozpowszechnienia sportu wśród

mas pracujących, zwyciężyła fałszy-
wą ambicję szowinizmu klubowego
i kierownictwo ruchu sportowego

spoczęło w rękach ludzi pracy, zda-

jących sobie dokładnie sprawę ze

znaczenia umasowienia sportowego
dla dobra całego ludu.

Do konkretnych realizacji rumuń-

skiego sportu ludowego należy zall-

sportowców obojga płci, przyszłych
instruktorów w ośrodkach fabrycz-
nych i wiejskich. Dalej wspomnieć
tu wypada zawody o „Puchar Jed-

ności Młodzieży", w których wzięło
udział około pół miliona młodzieży
od lat 12 w zwyż, przy czym więk-
sza część zawodników rekrutowała

się z
"

póśród
r iiiłodźieży Wiejskiej.

Eezpośrednim dodatnim następstwem

tyth" za\voaó\v ~"byłjr tak wymowne

fakty, jak samorzutna Inicjatywa
budowania boisk sportowych po

wsiach lub, masowy udział młodzie-

ży robotniczej w zaprawie sportowej,
sięgający przeciętnie 80»/« załogi
młodzieżowej danego zakładu pracy.

Do kategorii konkretnych osią-
gnięć rumuńskiego sportu Jbdowego
zalicza się również umasotienie ta-

kich gałęzi sportowych, które daw-

niej były dostępne tylko nielicznej.

styka itp. Obecnie, dzięki rozprowa-

dzeniu sprzęta sportowego przy po-

mocy resortów sportowych Związku
Zawodowego, w Rumuńskiej Repu-
blice Ludowej może grać w tenisa

każdy pracownik, jak również może

on sobie pozwolić na uprawianie:
narciarstwa, turystyki letniej i zi-

mowej oraz sportów wodnych.

Najpopularniejszą jednak gałęzią
sportu pozostają nadal gry piłkar-
skie wśród których asołowe miejsce
zajmuje piłka nożna. Slatkdwłta, ko-

szykówka a w mniejszym stopniu
rugby, są uprawiane masowo w fa-

brykach, po wsiadi oraz w szkołach

1 w wojsku.

Największą ilością człtffikóWczyn-
nych szczyci się; piłka noina; — to-

też konferencja ligowo-pałkarska,
która obradowała w Bukareszcie

drugiej dekadzie grudnia, wywołała
ogólne zainteresowanie, nie tylko
wśród aktywnych zawodników i dzia

łączy, lecz również wśród szerokich

mas zwolenników piłkarstwa. W

konferencji wzięli udział, poza przed-
stawicielami naczelnych władz spor-

towych, również trenerzy i rzecznicy
piłkarskich klubów ligowych z całe-

go kraju.

Należy przypomnieć, że w Rumunii

Gwardia biegaczy fińskich wybiera
się za granicę przede wszystkim do

Szwecji i Norwegii. Skoczek Pietkai-

nen i Leo Laasko noszą się z zamia-

rem przejażdżki do Ameryki. Z bit-

paczek jedzie do Szwajcarii nieko-

ronowana królowa nart Hńikick,
Kerrtu Pehkonea-

/l/lel»ezpl®cziig sporś

Raidy turystyi
przez królestwo dzikich zwierząt

WPOŁUDNIOWEJ Afryce uprawia-
ay jest dość oryginalny sport.

Sport ten polega jednocześnie na zami-

łowaniu do automobilizmu i do'turysty
ki. Mianowicie: są tam automobiliści,
którzy chętnie wykonywują raidy przez

terytorium, zamieszkane wyłącznie przez

dzikie zwierzęta. Wyobraźmy sobie wici

ki ogród zoclogifzny, zajmujący po-

wierzchnię 20.000 km kwadratowych.
Jest to terytorium tak wielkie jak po-

łowa Belgii. W kraju tym żyje 609

lwów, 120.000 antylop oraz wiele in-

nych dzikich zwierząt, które nie potrze-

bują się obawiać złowrogiej kuli. Jest

to rezerwat zwierząt — park narodowy.
Park ten położony jest na północ od

Jóhanensburgu; a jednej strony otacza

go koryto reski Limpopo, > drugiej się-
ga do granic portugalskiego terytorium
Mozambiku.
-Kiedy w 1928 r. otworzono ten wiel-

ki zoo, nie było wielu chętnych, aby go

zwiedzać, jedynie dwa samochody tury-

styczne ośmieliły się odbyć raid po

krainie dzikich zwierząt. W owe czasy

turyści Woleli jeździć pociągiem z Jo-

hanesburga do Pretorii i wyglądać
oknem. Do obowiązków maszynisty na-

legało sygnalizowanie jeśli dostrzegł w

bruskie Iwa lub jakieś inne drapieżne
zwierzę. Jeden ' gwizd parowozu ozna-

czał — lew na prawo, dwa gwizdy —

lew na lewo.

„HERMETYCZNE SCHRONISKA"

Dziś, i chwilą wielkiego rozwoju ruto

mobilizmu — zwiedzanie wielkiego zoo

stało aię po pro stu modne i traktowane

jest do pewnego stopnia jako sport.
Sztuka polega na tym, aby tak manew-

rować wocem po drogach, aby zobaczyć'
jak najwiękfS? ilość dzikich zwierząt...
ao i naturalnie nie być przez nic* n&-

czyć utworzenie liceów techniczno- i wyjątkowo uprzywilejowanej mło- i istnieje 98 klubów ligowych, w licz-

sportowych w szeregu miast, do któ-1 dzieży, jak: tenis, narciarstwo, tury- bie tej 14 w I-szeJ iLfiZe, 28 w

dwóch seriach geograf! eznyth n-ej
Ligi oraz 56 klubów w 8 seriach re-

gionalnych m-ej Ligi.

Na konferencji tej,'' którą prasa

rumuńska nazywa „małym kongre-
sem futbolu", omawiano szczegóło-
wo wszystkie zagadnienia interesu-

jące przyszłość piłkarstwa rumuń-

skiego. Pomijając problemy natury

technicznej, położono duży nacisk na

konieczność należytego wychowania
ideowego zawodników, co przyczyni
się do wyeliminowania brutalności w

rozgrywkach mistrzowskich. Szcze-

gólnie obszernie omawiano problem
należytego wychowania junkfrów, tak

pod względem technicznym, zdro-

wotnym jak ideowym. W celu pod-
niesienia klasy futbolu rumuńskiego
rozważano z należytą powagą bądź
sprowadzenie trenerów radzieckich,
bądź też wysłania na przeszkolenie
do Rosji Sowieckiej kilku trenerów

rumuńskich.

pastowanym. Od pewnego czasu park
zwiedza rocznie — przeciętnie 10 tysię-
cy turystów o prawdziwej iyłce spor-

towców. Wielu takich turystów przyby-
wa do Południowej Afryki z różnych
zakątków świata. Park jest dostępny dla

wszystkich automohilistów, którzy wy-

kupią odpowiednią kartę wstępu... ale

pod jednym warunkiem: kategorycznie
zabronione je^ 'wysiadanie z samocho-

du w czasie raidu po zoo. Nie zastoso-

wanie się do tego przepisn grozi dużą
karą pieniężną. Jeszcze jeden warunek

obowiązuje turystów: jeśli ktoś ma za-

miar zanocować w parku, to musi udać

eię do jednego ze specjalnie wybudo-
wanych schronisk, które na noc zatny-
kene są niemal hermetycznie...

Bodaj najciekawsze wycieczki sę w

kierunku brzegu rzeki, gdzie moina

obserwować hippopotamy. Żyrafy są naj
bardziej ostrożne i unikają styczności z

ludźmi.

RODZINA LWÓW
Pewnego razu auto turystyczne napot-

kało na drodze na rodzinę lwa. Lwiątka
nie miały bynajmniej ochoty ustąpić z

drogi, otoczyły samochód, a jedno z

tyth zwierząt zac«ęł« się niebezpiecznie
dobieńć do koła wożu.

Bywają teł spotkania niezbyt przy-

jemne. Któregoś dnia nosorożec wpako-
wał swój róg w maskę samochodu. W

chwilę póśnińj przypuszczalnie soriento

wsł się, łe automobil nie jest dla niego
groźny i odszedł spokojnie.

Najczęściej samochody są oblegane
przez stada małp, które są przyzwycza-

jone, łe turyści karmią Je różnymi sma-

kołykami, które mołna nabyć w schro-

niskach.

UWAGA NA SŁONTEI *

W północnej czyści pnrk.u Spotyka się

często donie. Zwierzęta te miewają
rzadko złe humory, ale i to się zdarza.

Wówczas nie należy się do nich zbliżać,
bo zachodziły wypadki, łe słoń jednym
poruszeniem trąby potrafił wywrócić
tutomobil. Szczególniej ranione słonie

są groźne, a takie teł można spotkać w

rezerwacie. Zdarza eię bowiem, że zwie-

rzęta te uciekają z Mozambiku 1 w par-

ku znajdują schronienie. Dlatego też

na drogach częsta można .czytać napi-
sy: „Uwaga na słonie".

NERWY ZAWODZĄ

Znane są takie wypadki, Ie nie wszy-

scy turyści wytrzymują nerwowo spot-
kania s dzikimi zwierzętami. Opowia-
dają o pewnym automóbiliścSe, który
przybył z dalekich stron — wykupił bi-

let wstępu, w obręb pvku i

juł po przebyciu kilku kilom»tr4w

zobaczył jak lew rzuca się na antyldpę
i rozdziera ją w kawałki. Antomobilista

zatrzymał auto, zrobił półkole i pełnym
gazem udek! za granicę «oo...

W parku żyje mniejwifcej 600 lwów,
które pożeraj? rocznie ok. 10.000 anty-

lop. Ogólna liczba antylop żyjących w

reierw.ide określana jeet na 120.000

sztuk. Wartość lwów oceniają specjali-
ści na iÓ miliardów złotych. Przyrost
naturalny lwów jest duży, tak, łe dy- j
rekcja parku od czasu do czasu musi

ziniejszać, ilość tych drapieżników.

WROGOWIE PARKU

Najgroźniejszymi wrogami parku są

biali myśliwi, którzy często nielegalnie
Zapędzają się od strony granicy portu-

galskiej, ehcąe zdobyć kość słoniową.
Nie rzadko też dochodź! dó krwawych
potyczek pomiędzy Ochroną parku a ty-
mi kłusownikami, (g)

Pierwszy kr«k lieacó w

•a mlędzyiareilewej
arenie

Przyjaciele Niemców robią mzyit-
ko, by ich możliwie szybko sporiowo
zrehabilitować. Pisaliśmy w ostatnim

a om erze o enuncjacji prezesa Mią-
dzynar. Komitetu Olimpijskiego p. Ed-

stroema, dziś mamy sowy dowód ca-

łej tej ciemne) machinacji.
Międzynarodowy Związek Bobsle-

jowy zaproaał Niemców do udział» w

mistrzostwach bobslejowych iwiata,
które odbędą się w Lake Płacid 29

i30styczniawdwójkachi5i6ln-
tego w czwórkach. Rozumie się, ie

Niemcy skwapliwie «korzystali z ofer

ty i szykują się fni do wyjazdu, tym

bardziej, ie Amerykańska Usta Lek-

koatletyczna, kontrolująca więkazodć
sportów St Zjednoczonych, zwróciła

mą do amerykańskich -władz -konsu-

larnych w Monachium z prośbą o wy-

danie aścaśttkim po-

trzebnych -wiz.

Nie ulega wątpliwości, ie gra jeat
debrze ckartowaaa, gdyż w Amery-
kańskiej Unii, stanowiącej rodzaj
Związku Związków, rej wiedze p.

Brundage, który odgrywa powainą
rolę na terenie Międzynar. Koołteta

Olimpijskiego. Ciekawi jesteśmy jedy
aie, jak zareagują na zaproszenie
Niemców inni uczestnicy i czy siajdą
się wśród nich przedstawiciele naro-

dów, które były ofiarą agresji i bas-

dytyzmu hitlerowskiego.

A Bradl
nadal skacze

W roku ub. sporo wrzawy

łsła iprawa Bradla, któremu włsebs

szwajcarskie "odmówiły wiry wiszde-

wej do St. Moritz, jako tm „ai&Ćry"
fen narciarz austriacki był członkiem

SS", która to organizacja nzcasa ze=

słała za zbrodniczą!

Okazuje się, że Związek Austriacki,
po tak bolesnej nauczce, aie wysnuł
odpowiednich konsekwencji i p. Bradł

jest nadal czołowym skoczkiem Aus-

trii, ba wybiera się nawet aa posadę
trenera włoskiej ekipy narciarskiej do

Italii.

Ciekawi jesteśmy, czy Brsdł bawił

również we Włoszech podczas wojny
w mundurze „bohaterskiego" SS-ow-

ca?

Skonecki
w Zakopanem
SKONECKI wyjechał w poniedzła-

łek na dwa tygodnie dó Zakopane-
go, gdzie przeprowadzi zaprawę nar.

ciarską. Po powrocie z Zakopanego,
Skonecki ma zamiar udać się do Gliwic

trenować w tamtejszej krytej hali.

Hala nie jest jednak wygodna dla za-

prawy, ponieważ można w niej tylko
ćwiczyć przy świetle dziennym. W esa-

Sie pożaru, który wydarzył się rok te-

mu w hali, została uszkodzona instala-

cja elektryczna, która do tej pory nie

została naprawiona (podobno z braku

funduszów).

Skonecki miał nadzieję, łe w końcu

grudnia wyjedzie do Budapesztu — aby
tam trenować na krytych kortach. Nie.

stety do tej pory na ten temat nie

otrzymał żadnych instrukcjL

Hokej lodowy CŚR
nie stracił swef biiności

MISTRZOSTWA Czechosłowacji w

hokeju lodowym zostały przy-

spieszone z uwagi na mistrzostwa

świata." Było to możliwe wobec wiel-

kiej ilości' sztucznych lodowisk, jaki-
mi dysponuje Czechosłowacja, dystan
sując wszystkie inne kraje europej-
skie. Mistrzem CSR został ponownie
LTC, zdobywając w siedmiu grach
wszystkie 14 p. 1 stosunek bramek

70:23, 2) Bratislava 9 p. 30:30, 3)
ATK 8 p, 39:29 br., 4) Stadion Bu-

dziejowice 8 p. 31:32 br., 5) ZidenU

ce 7 p. 33:42 br., 6) Sparta Praga 6

P. 28:2« br., 7) Prostejov 4 p. 72:46

br., 8)CLTK0p.21146br. i ,

3

Dwa ostatnie kluby spadają, kto

wejdzie na "eh miejsce o tym dowie-

my się po nówym roku.

Po czterech spotkaniach zz Szwaj-
carami, które wchodziły w program

I przygotowań do mistrzostw świata,
I rozegrała reprezentacji CSR jako
team kombinowany mecz z Racin-

giem paryskim.

Poza lym kadra reprezentacyjna,
której skład podaliśmy w jednym z

ostatnich numerów pracuje bardzo

pilnie, gdyż każdemu zależy, by
wziąć Udział w wycieczce da Sztok-
holmu.

O aile hokeja czechosłowackiego
Świadczy najlepiej fakt, że mimo

tragicznej straty sześciu doskona-

łyeh zawodników nie stracił on nic
żt bltnoScl. Kierownictwo spor-

tu CSR zgodziło się nawet na tó,by
iJróbny, który należał do najlep-
szych hokeistów swego kraju, wyćo-
fał się z, tego sportu i poświęcił całą
swą uwagę tenisowi.
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ry nie zawsze

Piłka nożna nie zdała
mówią prawdę

egzaminu w roku 1948
TZOŃCZTMT rek im u eWwifta fflkn. dttMo W * powte-
ii dzśećj dzięki Bogn! Rok ten nie by! dl* pi&ariy polskich pomyślny.
Przyniósł więcej rozczarowań, niż chwil radosnych. Zdaje się, że nie po-

pełnię wielkiej omyłki, jeśli b« zaglądania do statystyk, ośmielę się
stwierdzić, że w skali spotkań międzypaństwowych da! nam jeden z naj-
goi wych bilansów, jakie mieliśmy w historii naszego piłkarstwa.

lVteteiiau» więc dwa iraay esoło, pn»

ezytawsey w tytule jednego z pism spor-

towych col o 7-miomilowym kroku na-

przód naszej reprezentacji piłkarskiej.
Ale było to Jeszcze nic w porównaniu z

«kończeniem, gdzie sianowny autor pi-
®e, ie cyfrowy bilans w skali między-
narodowej nie wypadł dla piłkarzy na-

seych najgorzej I wyraża nadzieję, łe w

priysriym rokn utrzymają pozycję,
— A bodajże! Pa» pypcia na języku

dostał — chciało by się krzyknąć na

takie tyczenie. Zdaje się bowiem, ie

•ie ma w Polsce miłośnika piłkarstwa,
który by chciał, by powtórzył się rok

194«. Nie należy jednak sądzić, że bi-

lansista był już na kilka tygodni wcze

łnłej w sylwestrowym nastroju. Bynaj
mniej! P» prostu wypisał dostępne
wm wyniki spotkań międzypaństwo-
wych wszystkich krajów I osseregował
je później pięknie wedle zdobytych
punktów. Z tek sporządzonej tabelki

wynikło, ie Polska jest na... I04ym
miejscu. Że aostawiła za sobą Hiszpa-
nię, 'Wiochy, Szwajcarię, Czechosłowa-

cję, Portugalię, Szkocję, nie mówiąc
Już » Belgii, Bułgarii, Rumunii, Alba-

nii czy Egipcie.
I CYFRY ZAWODZĄ

Czyżby autor popełnił jaki? falsyfi-
kat? Nie, tylk-' podszedł do zagadnie-
nia metodę mechaniczny, która nie da-

je żadnych konkretnych danych, ani

nie uprawnia do wniosków.

Zestawianie tabelek wynikających, ze

Spotkań międzypaństwowych jest nie-

winną zabawkę, która nikomu nie

twfcndzi, ale też niczego nie wyjaśnia.
A to dla tej prostej przyczyny, że ta-

bela mogła by mieć konkretną wartość

Jedynie w wypadku, gdyby wszystkie
kr nie rozegrały identyczną ilość spotkań
i mierzyły się z identycznymi przeciw-

"tftkami.

Rozumie się, łe np. Portugalia, która

gruJa tylko dwa raty, nie może mieć

tyle punktów ile r,p. Anglia i Dania,
mające po dziesięć spotkań na swoim

koncie, czy też Austria (8). Ale decy-
duje nie tylko ilość gier, chodzi też o

gatunek przeciwnika. Łatwiej jest wy-

grać np. a Finlandię, Grecję, Indami

czy Afganistanem niż ze Szwecję, Da-

nię. Węgrami, Anglią lub Włochami.

W jakim stopniu eyiry zwodzę, o tym

świadczy choćby 94a pozycja Turcji, o

której stwierdzono w Londynie, że gra

bardzo prymitywnie. Turcja ma jed-
nak pięć spotkań, z których wyciągnęła
6 punktów i lepszy stosunek bramek,
niż Polska.

Hitlerowskie Niemcy chcąc bluffo-

wać, grały na lewo i prawo a kim Eię
tylko dało, by z końcem rokn impo-
nować rekordowymi cyframi punktów
i zdobytych bramek. Że mieściły się w

tym zwycięstwa nad słabę Estonię, Fin-

landię czy Islandię —

o tym nie wspo-

minano. Tak jak sportowi trahanci dra

Coefcelia ałe «wracali uwagi mym asy

telnikom, łe sukcesy uzyskiwane np. w

pucharze Europy, gdzie walczyli równi

z równymi (CSR, Węgry, Austria, Ita-

lia) maję znacznie wyższy ciężar ga-

tunkowy, niż „egzotyczne eskapady"
armii pana Nerza. .

NIE CHCEMY MYDLIĆ SOBIE OCZU

Ponieważ jednak w Polsce nikt nie

chce sugerować się pozornymi przesłan-
kami, więc też stwierdzamy obiektyw-
nie, że mimo „10-ej pozycji", rok 1948

nie przyniósł nam na polu międzynaro-
dowym laurów. Ciężka porażka w Ko-

penhadze, która w' wielkim stopniu po-

psuła dobrą markę w Skandynawii,
poważna klęska z Węgrami na własnym
boisku nie zastały zrównoważone skro-

mnym zwycięstwem nad Finlandię, re-

misem w Sofii i z Rumuni;}, skromną
przegraną z Jugosławię czy nawet sen-

sacyjnym zwycięstwem nad Czechosło-

wację. Straciło ono bowiem na blasku,
gdy z biegiem czasu okazało aię, że

pttka CSR jest w wyraźnym edwceeie

i ponosi klęski na bieżącej taimie.

Nie jest to jednak wszystko. Wiemy,
że reprezentacja nasza znajduje się w

stanie płynnym. Wiemy, że sposób do-

boru jej pozostawiał wiele do życzenia.
Powtarzano raz po raz błędy, nie ma-

jąc odwagi do radykalnych posunięć.

Pewną inowację było ^Wprowadzenie
w akcję zarówno Reprezentacji B jak
i juniorów. Gdy chodzi o Reprezenta-
cję B, to mimo dobrych doświadczeń

i czaeów przedwojennych nie umiano

operować nię tak, by stała się ona bazę
dla przyszłej Drużyny Narodowej.
Przede wszystkim wysłano ię w bój
tylko jeden raz i to w składzie, gdzie
więcej można było znaleźć „old boyów"
niż zawodników przyszłościowych. Z po

czątkiem roku mówiło się wiele o du-

blowaniu spotkań, niestety wiele z te-

go nie'wyszło.

Debiut juniorów był udany, gdyż po-

konali oni kolegów węgierskich. Nie

aaleły Jednak i w tjas wyyedke ptee-
sadzać. By przekonać się o neeśywistej
wartości narybku należało by wysyłać
go częściej w akcję, należało by zapew-

nić mu stałę konkurencję czy to w far-

bie pucharu czy tp. punktowanych roz-

grywek.

PÓ WYBOISTEJ DRODZE

W roku 1948 reaktywowaliśmy Łicę.
Powiedzmy sobie otwarcie jazda jej ed

rtartu do mety przypominała skrzypię-
cv wóz na wyboistej drodze. Niemal

wszystkie zespoły „popisały się** tra-

giczną nierównością formy. Wahania

są zawsze i wszędzie, ale nie mogę one

mieć takiej rozpiętości, jak działo się
to u naszych drużyn. Dla przykłada wy-

starczy przytoczyć Ruch czy VKS.

Okręg śląski posiadający wielkie trady-
cje piłkarskie w pierwszym rozpędzie
zagroził poważnie powojennej hegemo-
nii Krakowa. Sił starczyło jednak tylko
na pół drogi, w drugim etapie nastąpiło
całkowite załamanie. Z dalszej perspo-

Pojedziemy
za

spojrzenie w rok li49
KONIEC roku daje zazwyczaj tzw. bilanse. Stronice dzisiejszego

„Przeglądu Sportowego" roją się właśnie od tego rodzaju pozycji,
obliczanych skrzętnie w różnych dyscyplinach sportu. Po stronie —

ma i po stronie — winien.

A więc — tenis. Ma, czy winien?

Saldo? Za ten^ ubiegły rok, rok

1948? Zacznieniy jednak od czego

innego, choć, napewno łączącym się
ściśle z wytyczonym tematem.

GDZIEŚ TAM NA PROWINCJI

Kilka tygodni temu otrzymaliśmy
zbiorowy list od kilku chłopców, któ-

rzy despierując, że będąc entuzjasta-
mi tenisa nie wiedzą co robić w cza-

sie zimy, jak trenować, nie ma bo-

wiem w ich miasteczku żadnej hali,
nie mają też i nie mieli żadnego
sprzętu, nikt się tenisem nie intere-

suje, nikt o to nie dba itd.

Ze Skandynawii napływaj; narzekania

na tf.goroc7.n1j pogodę. Narciarze daw-

no już nasmarowali narty, naoliwili

obuwie i rzemienie, a tu jak na złość

śniegu nie ma i nie ma! A zapowiadało
się tak pięknie! Już w październiku
1 listopadzie meldowano z reigionćw
północnych temperaturę poniżej 25 C!

W grudniu nastąpiło nagłe ocieplenie
ł trzeba było odłożyć cieple odzienie.

Nie mniej jednak główna kwatera

treningowa w Valadalen jest przepeł-
niona. Sławili się tam oprócz gospoda-
rzy t Nills TSppem i Haraldem Erik-

tsonein na czele również Norwepowic,
Włosi i Francuz. W chwilach wolnych
od śniegu wprowadzano gości z Europy
w tajniki techniczne narciarstwa, a

tymczasem... dziesięciu chwatów znu-

dziwszy aię wyczekiwaniem na białe

płatki, spakowało manałki i wybrało
się o 300 km na północ, by donieść, że

i tam nie wiele widać ze śniegu.

Tymczasem bohater szwedzkiego nar

ełrtrstwa Nills Karlsson siedzi w ro

dzinnej Mora i skarży się na brak mo-

iliwośei jazdy na deskach. Program
treningowy rozłożył bardzo dokładnie

1 pierwszy występ zapowiada na 9 sty-
cznia w Oestersund, skąd uda się do

Valadalen, by oszlifować formę.
Również komrta z St. Moritz Martin

Lundslroem wybrał się do czarodzej-
ekiej miejscowości, licząc jeśli nie na

śnieg — to na dobre wzmacniające gór-
skie powietrze.

ZKPKOSZońY do CSR
PZB otrzymał list od pokrewnego

Związku Czechosłowackiego z prośbę o

nadesłanie do Pragi sędziego polskiego,

który jako neutralny punktowałby mię-

daypaństwowy mccz Węgry — Ciacho

słowacja w dniu 25 stycznia. PZB do

tej chwili ltla poczynił je&zcxe wyboru.

Związek Szwedzki ustalił już z grub-
sza program wyjazdów za granicę.
Dwóch narciarzy jedzie do St. Zjedno-
czonych, trzy kobiety do Szwajcarii i

Francji. Do Lahti (Finl.) i Holcmen-

kollcn wysyłają Szwedzi swoją czołową
gwardię. Ekspedycje będę liczyły po 15

zawodników, silniejsza drużyna wyje-
dzie do Finlandii, gdzie przeciwnik
jest bardziej twardy i bojowy. Atutem

Finów będ-zie też w Lahti doskonała

znajomość terenu. Mimo to zaspół
szwedzki, złożony z Ni 1.1 Karlsson?,
Martina Lundstroemn, .Haralda Erick

ssano, Oestenscna, Nils Tiippa, Ander-

sa Torn<iuista, a więc starych znajo-
mych c St. Moritz, będzie dla Finów

twardym orzechem do zgryzienia.

Szwedzi myślę już o miffirzostwnch

świata w roku 1950, które odbędą się
w Lnke Placid. 'Tym razem odpadają
kwestie utrzymania kondycji, gdyż do

St. Zjednoczonych można przedostać
się w ciągu 20 godzin. Reprezentacja
Szwecji ustalona zostanie na podstawie
tegorocznych wyników, co w wielkim

stopniu przyczyni eię do podniecenia
ambicji zawodników. Karlsson i Tiipp
Licząc po 30 lat zrezyRnowali by zape-

wne * dalszego czynnego udziału, gdy-
by nic nęcąca wycieczka do Lake Pla-

cid. Dołożą oni zapewne starań, by od

powiednio się «kwalifikować się. Szwe-

cja wywie do USA conajmniej 20

wodników.

Szwedzki Związek Narciarski cierpi
na suchoty w swoim skarbcu, toteż dla

podreperowania go wymyślił tzw. marsz

państwowy na nartach. Uczestnicy otrzy

mnję specjalną odznakę w cenie 1 ko-

rony, K ezego 50 oere przypada na

rzvsto do kasy związkowej.

Pomiędzy Szwecją i Norwegią zawar

to nmowę o wymianę' trenerów. Norwe-

gowie otrzymają jako nauczyciela Be*

tła Astroema, jednego z najlepszych
biegaczy, podczas gdy do Szwecji zje-
dzie znakomity skoczek Hilmor Myhra.
W planie jest zebranie skoczków

szwedzkich we wspólnym obozie, gdzie
kolegi norweski pzzcprowaAd lekcjo.

Ltst był anonimowy więc poszedł
do kosza, ale treść jego mimo

wszystko ma swoją wymowę.

Łączy się ona z zapytaniem ogól-
nym

—

w jakim tempie poszła w

tym roku praca w terenie, jaki był
wysiłek celem popularyzowania te-

nisa wszędzie tam, gdzie można 1

należy, Jak pracowały Związki O-

kręgowe 1 czy dostateczny był na-

cisk na te sprawy ze strony PZT?

Sądzimy, że to zagadnienie należy
jednak wpisać do bilansu po stro-

nie—winien. Nietwierdzimy,
te było Zupełnie źle, twierdzimy —

jak powyżej — winien.

TERENY LEŻĄCE ODŁOGIEM
W opublikowanym przez najs przed

kilku tygodniami wywiadzie z wice-

prezesem PZT Inż. Waydowskim,
nasz rozmówca stwierdził, iż należy
jak najszybciej bardzo energicznie
ruszyć w teren, by wyłuskać zeń

wszystkich entuzjastów tenisa wśród

najszerszych mas młodzieży, udo-

stępnić jej grę, dostarczyć sprzętu i

opieki —

napewno wówczas uzyska-
my w ten eposófi mocny zastrzyk
nowych, wartościowych talentów.

W zamieszczonym przez nas wy-

wiadzie z sekretarzem PZT Olszow-

skim („Przegląd Sportowy" nr 38

dnia 5 kwietnia 1948), kiedy roz-

mawialiśmy u progu sezonu teniso-

wego o nadchodzących ważnych pra-

cach, sekretarz PZT oświadczył nam

dosłownie:

„...W najbliższym czasie wybie-
ram się na dłuższy objazd terenu

wszystkich ośrodków tenisowych w

Polsce. Wiemy, że istn ; eje wiele klu-

bów' „dzikich". Teren trzeba zorga-

nizować, wciągnąć do wspólnej pra-

cy, a czasem napewno pomóc. Tenis

to nie tylko Warszawa, Sopot, Kato-

wice. W tenisa powinno się grać
wszędzie"...

Święte słowa! Ile z nich zamienio-

no w czyn wiedzą najlepiej cl, któ-

rzy podjęli się tej pionierskiej pra-

cy z pełnym zapałem. Czy wszystko
to można zapisać w bilansie w po-

zycji — ma?

NIE TYLKO ELITA

Bilansując rok, który uchodzi, te

12 miesięcy, te 365 dni —orientuje-
my się, że to byl szmat czasu. Już

pewnością zdatniejszego do spo-

kojniejszej, bardziej konstruktywnej
pracy niż np. r. 1946 lub nawet 1947.

Nie twierdzimy, te zupełnie łatwo,
że wszystko mogło iść, jak z płat-
ka — bo wiemy, że nie mogło.

Ale, czy wykonano absolutnie

wszystko —

co można było i teore-

tycznie i praktycznie wykonać? Czy
nie pielęgnowano zanadto jedynie
słów, rzucanych czasem być może

nieopatrznie, a w obliczu czynu opa-

dały ręce w zniechęceniu, czasem, w

rozgardiaszu, czasem wobec niedo-

ciągnięć organizacyjnych, lub zapo-

wiedzi tych, którzy pracę swą tyl-
ko obiecali i później szybko o niej

zapomnieli, bo mieli tyle innych
ważnych spraw...

Według słusznych słów sekretarza

PZT w tenisa powinno się grać nie

tylko w Warszawie, Sopocie, czy

Katowicach — powinno się grać
wszędzie. W tym roku' jeszcze nie

grano
— choć chciano, a więc w ro-

ku przyszłym... Sugerujemy to —

coś, jakby życzenia Noworoczne.

LEPSZY BILANS

Lepszy napewno, dokładniejszy bi-

lans zrobią władze PZT na nadcho-

dzącym walnym zgromadzeniu Pol-

skiego Związku Tenisowego (19
stycznia). Wyniknie zeń sporo pozy-

cji dodatnich, przeciw czemu nie pro

testujemy, z czym się zgadzamy i

o czym nie raz już pisaliśmy. Cho-

dzi jednak o to, by nie wyolbrzy-
miać ich zbytnio. Perspektywy zary-

sowały się, ałe się dopiero zaryso-

wały.

Wiemy przeto, te mamy dziś jed-
nego dobrego, na klasę europejską
gracza, który nie może robić dal-

szych postępów, ani nawet utrzymać
się w formie, bo nie ma w kraju z

kim grać, a na turnieje zagraniczne
wyjeżdża za rzadko. Wiemy, że poza

nim jest pustka (jeśli chodzi o tzw.

czołową klasę) zarówno wśród męż-

czyzn, jak i wśród kobiet. Wiemy,
że dochowaliśmy się narybku, któ-

rego rozwój stanął ostatnio niepoko-
jąco w miejscu. Wiemy że jesteśmy
niezdecydowani, co z tym wszystkim
zrobić — bo nie ma tego, nie ma

tamtego, a także — pieniędzy.

Tak rzeczywiście, bez pieniędzy
jest trudno; tenis w tej skali na ja-
ką możeujy sobie pozwolić — nie

jest dochodowy. Jest deficytowy. Ale

szermierka też, wioślarstwo I wszel-

kie sporty zimowe (nawet narazie

narciarstwo) — też są raczej deficy-
towe. A lekkoatletyka? Właściwie

poza boksem i piłką nożną —

wszystkie dyscypliny sportu. Więc
tenis jest w dużym dobranym towa-

rzystwie i... tylko dzięki energii lu-

dzi, którzy nim kierują, może się
jednak napswno jeszcze więcej roz-

ruszać. To także coś, jakby życze-
nia Noworoczne.

wzajemnie dokuczali, czyhali na

wzajemne błędy 1 niedopatrzenia, by
je z kolei z pasją wywlekać na

światło dzienne. Dalecy jesteśmy od

pomniejszania wysiłków tych, którzy
je dawali, częstokroć niewidocznie

niemal dla oka — bo, rzecz uważa-

no za tak naturalną. Dalecy jeste-
śmy —

co podkreślamy — od rzu-

cenia w kogoś kamieniem, boć w

nas tylko rzucano chlebem.

Chodzi przecież tylko —

o dal-

szy rozwój tenisa.

Za.mj'kamy tedy księgę bilansu,
przekazując ją w ręce najbardziej
powołane, w ręce władz PZT. Będą
wiedziały, gdzie najwłaściwiej polo-
kować poszczególne pozycje. X co

robić by saldo było - najbardziej -koi

rzystne. Bo przecież te władze, lu-

bią i znają walory tenisa napewno

nie mniej od nas. O to jesteśmy spo-

kojni,
S. Gostomski

ktywy trudne mrtedałi, Jrirfe był*
tego przyczyny. Zdaje się, łe niezdro-

we stosunki klubowe odegrały tu więk
szę rolę niż kwalifikacje piłkarskie.
Niemniej jednak rozgrywki ligowe przy

czyniły się w wielkim stopniu do jeaa-
eze większego rozpowszechnienia pff.
karstwa i zwerbowania ma nowych e»-

ttujastów.
Dwie gnipy drugiej Ligi, które wej-

dą po ras pierwszy w akcję w rok»

1949, staną się napewno nie mniejszym
bodźcem w ośrodkach, znajdujących
się do tej pory mimo dobrych wara*

ków na bocznym torze.

CZEKAMY NA TRENERA

Akcja szkoleniowa była intensywniej-
iu, niż w latach ubiegłych, nie osif>

gnęłz jednak pełnego nasilenia- Do te|
pory nie ustalono i nie unormowane

metod szkolenia, które musi się odby-
wać wedle % góry ustalonego rocznego

plann. Dość instruktorów'"nieco wzr&>

sił, nie osiągnęła jednak liczby ko-

niecznej do rozwinięcia pełnej pracy.
- Pisaliśmy wielokrotnie, źe piłka*,
stwu polskiemu . potrzebni 53 trenerzy
e wysokich kwalifikacjach. Pisaliśmy,
łe należy ich poszukać przede wszyrt-
kim «a granicę, gdzie wykoncypowane
w ostatnich latach nowe metody i za-

sady. Niestety wysiłki w tym kierncks

nie «ostały uwieńczone powodzeniem.
Trener, który zjawił się w Polsce, dkz-

zał* się nabytkiem nieodpowiednim, ie

tei odesłano go coprędzej do. urora .

Niemniej jednak sprawa jest n acsl

pilna i aktualna. Uważamy,
źe obecnie jest właśnie pora na rozej-
rzenie się za odpowiednią siłą, piyi
dalsze zwlekanie kosztować będzie
szę stratę czasu. Wszystkie półJrorIki

nie dadzą efektu i w końcu pr:- -k:-nr—f

się, ie znów straciło się wiele raie?ifc7.

by— znaleźć się przy punkcie vyiseic-
wym!

Rok 1949 będzie rokiem '<t>cvn::?"»i

reorganizacji polskiego sportu. rsie

wątpimy, że wyjdzie ona rńvnir-ż „as

korzyść polskiego piłkarstwa, źe prstz
«ad nim- ujętan zostanie - ści ?? pip-,
źe opieka najwyższych czynrn'ró-,y «•pc-r

-

towych "pozwoli-" na przepr

akcji szkoleniowej w zakresir jHf.jewic-
dajęcym zainteresowaniu rół^steźyjw»!
dciej najpopularniejszym sparters- —~

futbolem.

T. Mdis-ewsM

całego świ #
fi %tM

CUDZOZIEMCY NADAJĄ TON

W LIDZE WŁOSKIEJ (strzelca
2-ch

Manchester U.

i

bramek na mecsu

— Derby Coisaty S:l.

Włceleader ligi włoskiej, Interna-
:
RAPLD ZAPROSZONY DO BEAZYLU

I KOLUMBII

Czołowy klub ligi austriackiej Rap id

zaproszony został na tournee do 5rs.

zylii i Kolumbii. Wiedeńczycy mają
w tych dniach powziąć decyzję cc do

W; jazdu.

REKORD W LIDZE WĘGIERSKIEJ

I5-ta runda (półmetek) ligi węgier-
skiej przyniósł rzadki rekord w po-

staci deszczu... bramek. W 8-niiu za-

wodach uzyskano 45 bramek, -prry

czym prowadzący z różnicą 5 pkf.
FTC rozgromił Goldberger 7:1. MTK

wygrał 6:1 z Szegedem, a 11 bramek

padło na meczu Csepel — Tciabany*
7:4.

HOKEIŚCI FIŃSCY W CSR

Znamy już listy klasyfikacyjne
naszych czołowych rakiet, wiemy co

mówili po sezonie wiceprezes 1 kpt.
związkowy oraz kierownik referatu

wyszkolenia juniorów PZT. Do tych
wypowiedzi wtrącaliśmy również

nasze uwagi — wszystko to już by-
ło. Ile dobrego, Ile zaś złego — każ-

dy wie najlepiej.
Nie chodzi o to żebyśmy sobie

ŻONGLERZY PING-PONGA

Szwajcarskie, pismo poświęcone ping
pongowi „Przegląd Tenisa Stołowe-

go" ogłosiło lisię najlepszych graczy

łwiata: 1) Bergman (Anglia), 2 — 3)
Andreadis i Vana (CSR), 4) (USA), 5)
Amouretti (Francja), 6) Soos (Węgry),
7) Raisman (USA), 6) Leach (Anglia),
9) Nash (USA), 10) Sido (USA).

Kobiety: 1) Farkas-Faketo (Węgry),
2) Thomas (Anglia), 3) Rozeanu (Ru-
munia), 4) • Fritz (Austria), 5) Elliot

(Szkocja), 6) Begeri (Węgry), 8)-Po-
korna (CSR), 9) Furstova (CSR), 10)
Franka (Anglia). •

cionale (na 'czele tabeli znajduje się
po 16 rundach zeszłoroczny mistrz,
Torino) zawdzięcza swą czołową po-

zycję Węgrowi, Nyersowi, który z

reguły w każdym meczu wpisuje się
na listę strzelców.

Słynny Duńczyk, John Hansen, ku

j pioijy przez Juventus za cenę 23,000
dolarów, był „ojcem zwycięstwa"
na meczu; Juventus — Palermo, wy

granym przez Juventus 3:2. Duńczyk
strzelił „własnonożnie" 2 bramki i

przygotował 3-cIą, wykładając zna-

komicie piłkę Caprille'owi.

Węgier, Mike, grający w zespole
Bologna, zdobył obłe bramki na- me

-

czu: Eologna — Milano 2:2, dzięki
czemu 14-ty klub w tabeli (Eologna)
zremisował z przeciwnikiem, uloko-

wanym o 9 szczebli wyżej.

FENOMENALNY DEBIUT

POŁUDNIOWO-AFRYKAŃCZYKA
W BRAMCE CHARLTONU

Pozycję lidera ligi angielskiej na

półmetku (22-ga runda) objął nie-

oczekiwanie beniamlnek ligi, New-

castle, wyprzedzając jednym punk-
tem Portsmouth 1 Derby Country
(oba po 30 pkt.) .

„Sensacją dnia" w tej rundzie ligi
angielskiej był Jednak fenomenalny
debiut 18-letnlego połudnlowo-afry-
kańczyka, Bogarta, w bramce

Charltonu. Ten młody chłopiec spra-

wił, iż Charlton wygrał nieoczekiwa-

nie ze Stoke 4:1. Dwumetrowy jego
wzrost pomógł mu walnie zwłaszcza

przy świetnych akcjach po rzutach

z rogu, których zamienianie na

bramki jest specjalnością napastni-
ków angielskich.

Inną sensacją było „dzieło" „wy-

ciągniętego z lamusa" środkowego
napastnika Arsenału, Rookego, któ-

ry strzelił wszystkie 3 bramki na

meczu: Arsenał — Huddersfleld 3:0,
oraz debiut rezerwowego środkowego
napastnika Manchester U., Burke'«o

Reprezentacyjna drużyna hokejowa
Finlandii przybywa do Czechosłowacji
i będzie grała w Pradze, a Eastępnle
w Pardubicach i Brnie, l-ago stycz-
nia Finowie zagrają w Bratysławie,
a zakończą tournie 2 styczaia w Bu-

dzieiowicach.

HOKEJ W SZWAJCARII

Ostatnie wyniki na lodowiskach

Szwajcarii: Davo® — Basel Rotweiss

1:2, Grasshoppers — Arosa 2:5,
Streatham — Zurcher SC 4:3.

10 RAKIET HOLANDII

Związek Holenderski ogłosił klasy-
fikacje tenisistów swego kraju: 1) Van

Swoi!, 2) Van Meegeren, 3) Rinkci,
4) Krijt, 5) Wilłon, 6) Linek, 7) Łijsen,
8) Borren, 9) Knottenbelt, 10) der

Kruk.

Panie: 1) Roos Van der Wal, 2)
Hrmsen, 3) Rplin-Couquerque, 4) Ter-

windt, 5) Knottenbelt.

ZAMORA TRENEREM

Niegdyś sławny na cały. iSwiat bras

karz hiszpański, Ricardo Zamora jcut
obecnie trenerem. Ostatnio przygoto-

wuje on narodową jedenastkę Hisz-

panii przed meczem z Belgią (2 sty>
czed)
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Jak roku 2049?
Na wieży Muzeum '' Narodowego u

Warszawie zegar wydzwonił godzinę je-
denastą wieczór.

Tłum fałował w różnokolorowym
świetle migających neonów. Przełado

wane i skryte pod ziemią w długich
korytarzach — tramwaje z trudem to-

czyły się p• szyimch, rozwożąc w ró:

nych kierunkach pasażerów.
Na jezdni panowała pustka. Jedynie

ód czasu do czasu zawstydzony szofer
przejeżdżał ulicą staromodną demokrat.

kq, a nad domami, jak nietoperze, fru-
wały helikoptery, w których świat pra-

cy, siedząc w wygodnych fotelach, wra-

cal ze spacerów do domów, położonych
dałelco poza miastem. .

'Warszawa szykowała się do snu. Na-

wet mały sprzedawca gazet włożył do

kieszeni ostatni, niesprzedany numer

najpopularniejszego dziennika, w któ-

rym na pierwszej stronie widniała wia-

domość, że na jedynym w mieście wię-
zieniu powiewała dziś biała flaga, jako
znak, iż wszystkie cele są puste-
J to była największa sensacja dnia.

Nie wszyscy jednak śpieszyli do do-

mów. Wiełs osób trwało na swych nn-

sterunkach.

Wpatrzony w ekran aparatu telewi-

zyjnego — naczelny redaktor pisma
sportowego czynił w sivym gabinecie na

skrawku papieru jakieś notatki.

Nadawano transmisję z wielkich, je-
siennych, międzynarodowych zawodów

lekkoatletycznych, odbywających się
przy świetle reflektorów. Pismm dele-

gowało wprawdzie trzech sprawozdaw-
ców, lecz redaktor nie zawsze całkowi-

cie ufał swym kolegom, obdarzonym
zbyt bujną fantazją.

A ponadto interesował go specjalnie
przebieg walki na 800 metrów. W bie-

gu tym startował jego pupiłek, iw któ-

regt, wbrew ominie panującej op'nii,
redaktor paitncił w swym artykule,
omatciniq.r-rt szanse, poszczególnych za-

wodników.

Por-twAł i teras naocznie utwierdził,
iż nie popełnij kompromitującej gaffy.
Ną mcL.yrn ekraniku ividział dokładnie,
ish. dtlffiom® . pupil t^nujat* kęlejn»

Uwych'. ri-wrili' i. p/zy nkiampimiamenrie
riku pjtkbli.GinQsci rrr zbliżał się do na-,

piętej taśmy,
W chwili,. gdy spiker ogłaszał, uzyska,

ne czasy,, uwagę redaktora przerwało

głośne i śmiałe pukanie.

Wyraźnie niezadotvolony, zawołał

energicznie — wejść!
• Do gnb;nctu . wszedł zasłużony uoźny.
Juk zwykle, przy zamykaniu dr::vi,

stary Antoni wzroki stvoj skierotval. na

duży kalendarz, na' którym umieszczo-

na u góry data 2009 rok pTzypominnła
mu zawsze, -iż w niedługim czasie bę-
dzie' zmuszony rozstać się se sivym ulu

bionym zajęciem.
— Co lunvego? — zapytał krótko

redaktor.

'. — A nOj... cóż, nic specjalnego. Właś-

nie poto przechodząc korytarzem ustą-

piłem tu, aby, jak to się mówi, wyło-
wić kiłka ciekawych rybek. Szykuje
się przecież ten wielki mecz piłkarski
z reprezentacją Marsa. Wczoraj czyta-
łem wszystkie depesze iskrowe naszego

korespondenta. Ciekawi jednak to lu-

dzie — ci Marsjanie. I pomyśleć tylfcof
że poza mrożonymi', rybami,, nie uznają
innych potratv, A wzrost?,.. Aż strach

ogarnia. Dwumetrowy pifkarz,, to naj-
niższy w. ich drużynie,. Oj, będą nasi

chłopcy mieli ciężką .. orkę* .Szkoda tył-
l:X zeafrybuny warsz&wskie mogą zmie

td£ tylko 300 J-ys. ludzi. Swoją drogą
ten rok 2009 — to interesujący rok

Mliii pan przyznać, że żyjemy napraw-

dę w cięl;ą-vyęh ęzasach. . Kończąc —

Antoni zaniyśtil :się na .chwilę, po tym

przystąpił z nogi na nogę, chrząknął
raz i dwgi* wreszcie .zapytał: ... ,.

.
— A. może jus. ustalony skłdd

ssej reprezentacji? _. . .. . -.
• •

-. .

— Owszem. Otgf.na tej kartce są na-

zwiska. naszych bohaterów.

....
— Bo-ha-te-róio — powtórzył ironie:

nie stary woźny. -, Przecież ze wszyst-
kich naszych sportowców' oni najmniej
wygrali spotkań. Zgubne są te systemy

systemiki. Dawniej sa tym samym biur

kiem siedział red• Maliszewski. Morze

atramentu człowiek o sy-

stemie „W.M". I dziś okazało. Li-

pa, wielka lipa...
Teraz dla Gthnimy pan stara się spo

pidar'y-r.
- >:ic r-sT.hienie drużyny na boi-

sku iv kizt przeciętego >,ośmdoką-
ta", bo podobno Marsjanie tak grają:
Piękni", ale oni mają, panie dzieju, wa

ruńki '. > -~ne t- podkreślił z naciskiem

woźny. D:va i pół metra wzrostu i odpo-
wiednia do tego toagą — to coś znaczy-

A u nas? Kucyki. Taki na przykład
Waligóra. Powolny piłkarz — to praw

da, lecz za to jaki strzelec! Nie usta-

wiają go jednak do składu. Za wysoki
— mówią — nie pasuje do drużyny.-

— Całe szczęście, ie ostatnio nasi

to będzie w
Wizja sylwestrowa przy krajowym winie
bokserzy tak dzielnie się spisują. Nawet

Śląsk dotrzymał danego jeszcze w 194S

roku słowa i pięściarze tego olcręgu pt*
konali wreszcie reprezentację Buda-

pesztu 16:0.

— No i nasza reprezentacyjna ósem-

ka wygrała gładko z Czechosłowacją,
tylko— zresztą niech pan sam przeczyta.

• Oto krótkie wywiady z bokserami, a

między innymi ten:

Po meczu Szymura kategorycznie
. oświadczy), iż byl to jego ostatni

występ, gdyż nie chciałby przekro-

czyć liczby 4.000 stoczonych walk.

— Interesujące, prawda?
— Owszem — rzekł redaktor. Lecz w

jutrzejszym numerze zamieścimy ciekcuv

s:e wzmianki.

Oto pierwsza s nich:

„Międzynarodowa Federacja Nar-

ciarska postanowiła najbliższe mi-

strzostwa świata w skokach zorga-

nizować na Marsie, gdzie rok rocz-

nie warunki atmosferyczne do u-

prawianla tej konkurencji sę wspa-

niale. Z uwagi na duże koszta, zwią
zane z przelotem z ziemi na Mars,
związek nasz postanowi! ograni-
czyć do minimum skład ekspedy-
cji. Na mistrzostwa pojadą więc
tylko prezes związku narciarskie-

go, sekretarka, trener, masażysta,

kucharz, trzej dziennikarze, dwaj

sprawozdawcy radiowi i czołowy
skoczek Ordliński".

W dużym kłopocie znalazł się rów-

nież i związek hokejowy. Na jutro da-

jemy taką wiadomość:

„Już w chwili obecnej szereg

miast, posiadających sztuczne lodo-

wiska zwróciło się do władz spor-

towych z prośbą o powierzenie im

organizacji mistrzostw hokejowych'
Polski. Do tej chwili wpłynęło 85]

zgłoszeń i PZHL poważnie musi się
zastanowić, komu przydzielić orga-

nizację tej imprezy".
A oto trzecia:

„W wielkiej hali sportowej w Ło

dzt odbył się wiec protestacyjny,
zwołany wskutek pominięcia zawo-

dników tego miasta w składzie re-

prezentacji ping - pongowej Polski.

Wybrano delegację, która doma-

gać się będzie zmiany decyzji ka-

pitana związkowego. Na czele de-

legacji stanął wielki bojownik o

miejsca dla zawodników łódzkich

w reprezentacjach, sędziwy staru-

szek — red. Ja-nie.

Miłą niespodziankę sprawiła Polonia

Warszatvska, gdyż:
„zarząd jej wpłacił sumę 110.000

złotych na zakup 10 skolei samolo-

tu pasażerskiego do przewozu pol-
skich sportowców. Nadwyżka ta

powstała w Polonii w związku z

kategoryczną odmową piłkarzy te-

go klubu przyjęcia należnych im...

diet za wyjazd aa ostatni mecz li-

gowy".
— To jednak nie wszystko, bo:

„Cracoyia nadesłała do PZPN

protest odnośnie przegranego z Wi-

słą meczu finałowego o mistrzo-

stwo Polski. |
CracoTia w swym proteśc-e twiei |

dzi, że zawody rozgrywane były w,

anormalnych warunkach atmosle- j
rycznych, ponieważ jej odwieczny,
rywal — Wisła, znając dokładnie

słabe strony swego przeciwnika na;

kłoniła kilku swych zagorzałych j
kibiców do wywołania sztucznego.
deszczu. Nazwiska magików, sieją-1

— Nie wiem również, ciągnął redak-

tor, czy Antoni wie o tym, ie':

„„.znany ongiś lekkoatleta Pa-

włowski, piastujący obecnie god-
ność prezesa Łódzkiego . (Her.

Związku Lekkoatletycznego doma-

gał się na wczorajszym posiedzenia
najmniej rocznej dyskwalifikacji dla

zawoder-ka, który zamieścił Kst

otwarty w prasie, krytykując w

nim działalność zarządu ŁOZLA-

Naczelne władze odrzuciły tę

„propozycję", gdyż — Jak wykaza-
ło dochodzenie — winowajca roze-

słał do prasy dawny, z roku 194S

list Pawłowskiego, zmieniając w nim

tylko datę i podpis.
— I wresscie przedostatnia depesza z

cych burzę nad pogodnym Krako- Paryża:
wem — dodatkowo zostaną poda-
ne do wiadomości PZPN".
— Nie jest to zresztą sprawa najważ-

niejsza. O wiele cenniejszą wiadomo-

ścią jest dla nas depesza iskrowa, w któ.

rej autor podaje, że:

„Z okazji przypadającej rocznicy
nawiązania kontaktu z ziemią po-

stanowiono na Marsie przyznać
autorowi książki „Puchar Przechód

ni" wielką nagrodę literacką. Książ
ka ta została już przetłumaczona
na język marsjan'- . !. Pierw- na-

kład w ilości 153.080 egzemplarzy
został fam rozchwytany".

„Występ polskich
we Francji zakończył

k«K-^ykarzy
się ich nie-

sie przegramy ani jednego spotka-
nia — powiedział kapitan drużyny"
— A jaka jest ostatnia wiadomość?-

zapytał redaktora rozleniwiony staru-

szek-
— Niech Antoni przejrzy 1;o:nplel

Przeglądu Sportowego'' jeszcze z roku

1948. W ostatnim numerze zamieszczo-

na jest tam wizja przyszłości. Usiłowa-

no przewidzieć, co i jak będzie w ro-

lni 2009-łym.
Ach, jakże naiwni byli ci autorzy/.»_

SŁUSZNA POLITYKA
SPORTOWA

W CZECHOSŁOWACJI
Czechosłowacja robi wszystko, .by

doprowadzić swoich sportowców ,do

jak najwyższej klasv. W Czechosło-

wacji przeprawa' się szereg spot-
kań międzynarodowych, dobierając
możliwie najlepszych przeciwników,
zespoły CSR często goszczą zagrani-

cą, zapuszczając się aż do zamor-

skich krajów. Owoce są tei odpo-
wiednie. Czechosłowaccy sportowcy,

oczekiwaną porażką 23:13. Bezpo- mając do dyspozycji dobrych nanczy-
' średnio po, meczu zawodnicy nastj cieli t jeezcze lepsze wzory, stale i to

oświadczyli, że przeciwnik nie był j we wszystkich dziedzinach poprawia-
tak silny, aby nie można było z; ją swój poziom.
nim wygrać. Niesamowity jednak j Obecnie kierownictwo sportowe

pech, brak własne} publiczności ijCSR nie zawahało się wysłać nradi
szczególnie — 30 -minntowa podróż zjazdowców narciarskich do Austrii

z Warszawy do Paryża tak nerwo-" do St. Anton, które Jest siedzibą kia

wo wyczerpała naszych chłopców, sycznej szkoły zjaadowej. Do St. An-

ie jeszcze podczas spotkania drżą- ton wyjechało 16 narciarzy i narcia-

ly im z emocji nogi". I rek, które trenować będą pod' odpo-

Wysyłajcie nas zagranicę zwy- j wiednim kierownictwem ażdo15

kłym pociągiem, a zobaczycie, źe I stycznia.

GZĘSTO nadchodzę do Redakcji li-

sty z zapytaniami, kto jest lub był
najlepszym bokserem polskim. Pytania
doić kłopotliwe tym bardziej, że trud-

no jest porównywać klasę np. „muchy"
z klasą ciężkiego. Trudno poza tym zna

leźć wspólne kryteria; jeden zawodnik

mógł mieć za sobą jeden tylko wspania-

ły sezon, pełen triumfów i zwycięstw, a

drugi, mniej efektowny w sukcesy miał

dłuższą karierę ringową, a co za tym
idzie miał w sumie więcej- osiągnięć niż

.jego konkurent
w '

Można jednak pokusić się o próbę
klasyfikowania bokserów polskich,
przyjmując system punktowania, który
chociaż nie zawsze jest sprawiedliwy, to

jednak w przekroju (w czasie) daje
właściwy odpowiednik wartości zawod-

nika.

Być może, że Czytelnicy nadcślą po

przeczytaniu tego artykułu swe uwagi,
być może, że nasunie im się inny spo-

sób punktowania, że po dyskusji będzie
można opracować ostateczne ramy kia-

syfśkacji, a co za tym idzie będzie moż

na rok' rocznie wybrać najlepszego bok-

sera polskiego.

Na razie posługujmy. się punktacją,
klórą poniżej zamieszczamy:

pkt.

za reprezentowanie barw pol-
skich w meczu międzypań-
stwowym i

rudne odpowiedzi:
kto był najlepszym polskizh bokserem?

za remis w meczu międzypań-
stwowym

za zwycięstwo w meczu ipę-
''• dz"ypafiśtwowym ' ""

za zdobycie mistrzostwa Polski

za zdobycie III-go miejsca w mi-

strzostwach Europy
za zdobycie II-go miejsca w mi-

strzostwach Europy
za "dobycie I-go miejsca w mi-

strzostwach Europy
za udział w reprezentacji Europy
za zwycięstwo w reprezentacji

Europy
za zdobycie III-go miejsca na

Olimpiadzie
za zdobycie II-go miejsca na

Olimpisdzie

za zdobycie I-go miejsca na

Olimpiadzie 25

Sięgnijmy teraz do historii boksu

polskiego i zobaczmy jakie mamy za

sobą sukcesy i j^kie nazwiska najczę-

ściej się powtari.aią.

Będziemy wymieniać tylko pierwsze

dziesiątki, bo wyliczanie wszystkich za-

wodników zwisłoby zbyt wiele miejsca.

Występy w reprezentacji Polski:

1) Szymura — 23, 2) Czortek — 21,
3) Piłat — 20, 4) Kolczyński — 18, S)
Pisarski. — 17, 6) Chmielewski — 16,
t Rottióifc —

:

15j jj Rbziołek —

9) Mjajchrzycki — 13, 10) Sobkowiak
— 13.

Remisy wywalczone w reprezentacji
Polski:

1) Sipiński — 3, 2) Piłat — 3, 3)
Arski — 1, 4) Forlański — 1, 5) Chmie-

lewski — 1, 6) Szymura — 1, 7) Sob-

bowiak — 1, 8) Rotholc — 1, 9) Pisar-

ski—1,10)-Polus—1.

Zwycięstwa .wywalczone w reprezen

tacji Polski:

1) Szymura — 18, 2) Kolczyński —

16, 3) Czortek — 16, 4) Rotholc — 14,
5) Chmielewski — 12, 6) Koziołek —

9, 7) Majchrzycki — 9, 8) Pisarski —

9, 9) Woźniakiewicz — 9, 10) Piłat—9.

Mistrzostwa indywidualne Polski:

1) Majchrzycki —- 7, 2) Szymura —

7, 3) Piłkt — 6, 4) Konarzewski — 6,
5) Arćki — 5, 6) Sipiński — 5, 7) Mocz

koI—5,8)Stibbe—4,9)Gerbich—
4, 10) Ci:riiy — 4.

Ill-cie miejsca w mistrzostwach

Europy:

W roku 1934 w Budapeszcie:
1) Rotholc w muszej (przegrał w pół-

finale _z Anglikiem .P«ImęremV7 . ..

TiB^-SMtó""^ 'ko^kir-^S^j w

półfinale ze Szwedem Cederbergiem),
3) Forlański w piórkowej (przegrał w

półfinale z Węgrem Frigyesem).

n-gie miejsca w Mistrzostwach Europy
Rok 1930 Budapeszt:
1) Forlański w muszej (przegrał w fi.

nale z Węgrem Enekesem),
2) Majchrzycki w półśredniej (prze-

grał w finale z Niemcem "esselmanem).
Rok 1934 Budapeszt:
1) Majchrzycki w średniej (przegrał

w finale z Węgrem Szigeti),
2) Antczak w półciężkiej (przegrał

w finale z Austriakiem Zehetmayerem).
Rok 1937 Mediolan:

1) Sobkowiak w muszej (przegrał w

finale z Węgrem Enekesem),
2) Szymura w półciężkiej (przegrał w

finale z Włochem Musiną).
Rok 1939 Dublin:

1) Czortek w piórkowej (przegrał w

finale z Irlandczykiem Dowdallem),

2)' Pisarski w średniej (przegrał w fi-

nale z Estończykiem Raadikiem),
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RAZEM

S) Szymura w półciężkiej (przegrał w

finale > Włochem Musiną).

I-sze miejsca w misłrtoatwach Eurog/t.

Rok 1937 Mediolan:

1) Polus w piórkowej (pokonał w fi-

nale Włocha Cortonesi),

2) Chmielewski w iredniej (pokonał
w finale Holendra Dekkecte).

Rok 1939 Dnblin:

1) Kolczyńeid w półśredniej (pokonał
w finale Szweda E. Agreen).

Udział w reprezentacji Europy*

Rok 1937 w Chicago:

1) Polus w piórkowej (przegrał z Ame

rykaninem Joyce),

2) Chmielewski w średniej (przegra!
z Amerykaninem Wardlow).

Rok 1938 w Chicago:
1) Kolczyński w półśredniej (znokau-

tował Amerykanina CMalleya w I r.

Hl-cśe miejsce w Igrzyskach OlimpiJ

skich:

Rok 1948 Londyn:

1) Aiitkiewicz w piórkowej.
s

Cały materiał klasyfikacyjny jest już
więc gotów, należy tylko przeliczyć

punkty i uzyskamy listę klasyfikacyjną.

-Ujęta jest ona w formie poniższej ta-

belki.

• W tabeli nie widzimy Antczaka,, bok-

sera, który zdobył wicemistrzostwo

Europy. Zawodnik ten jednak zbyt krót-

ko walczył, powaliła go choroba płuc i

wycofał się z czynnego sportu. Antczak

zdobył ponadto dwukrotnie mistrzostwo

Polski oraz dwa razy występował w dru-

żynie narodowej, przegrywając zresztą

oba spotkania. W sumie zdobył en 21

punktów. >'
• *

W tabeli rzuca się w oczy przewaga

zawodników, którzy mogą pochwalić się
długą karierą ringową. Jest to zupełnie
usprawiedliwione. Bokser nie dojrzewa
w ciągu jednego sezonu, a klasowy pię-
ściarz musi stoczyć setki walk na.rin-

gach swoich i obcych niir. zdobędzie
konieczną rutynę i zmysł taktyczny.

Z młodych, Antkiewicz zajn-njc do-

piero siedemnastą lokatę. Ałe rir-cd

„bombardierem" gdańskim stój.?. ".?]kic
możliwości. W roku przyszłym ••• Oilo

odbędą się mistrzostwa! Europy; T-ili

Antkicwicz zdobędzie tytuł, a TT-y-ufo
wystąpi z powodzeniem w dwu — frr^r?i

meczach reprezentacyjnych, to znajdzie
się na dziesiątej lokacie.

Grzywocz, chociaż zaledwie dwudzie-

sty pierwszy, ma również duże" możli-

wości. Przed młodą, gwardią naszego

boksu stoją szerokie perspektywy i je-
śli będą chęci i wola sukcesów, to już
w przyszłym roku lista klasyfikacyjna
może poważnie zmienić oblicze.

1

Ta ewentualność jest naszym gorą-

cym pragnieniem; •

W. Gołębiewski
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0 wyczynie z „długą brodą
nie łatwo jest pobić rekord w 10-cioboju

99

I) EKORDY «wiata nie padają co-

ś. dziennie. Nawet wyniki zbliżone

do nich nie s* zbyt częstym zjawi-

skiem. Dlatego też nie należy się

dziwić, że niektórym rekordom świa-

towym rosną długie, kilkunastolet-

nie brody. Najdłuższe posiadają W

tej chwili: 400 m pł. — Hardiug

60,6 — 14 lat, skok w dal — Owens

313 — 13 lat, trójskok — Tajima

28,00 — 12 lat 1 dziesięciobój —

Morris T900 pkt. — 12 lat. Ten

ostatni jest niezwykle trudny do po-

bicia. Dowodem tego — znikoma

Ilość rekordzistów w tej konkuren-

cji t tabela najlepszych wyników

światowych na przestrzeni ostatnich
dwudziestu lat (identyczna zresztą

8 listą światową w ogóle).

1) Morris (USA) 7900 pkt. 103« r.

2) Sievert (N.) 7824 pkt. 1934 t.

B) Lipp (ZSRR) 7780 pkt. 1948 r.

4) Clark (USA) 7601 pkt 1936 r.

8) Watson (USA) 7523 pkt. 1940 r.

«) Bausch (USA) 7396 pkt. 1932 r.

7) JaervJnen (F.) 7378 pkt. 1930 r.

8) Eesell (Szw.) 7337 pkt. 1937 r.

9) Parfter (USA) 7290 pkt. 1936 r.

10) Mortenson USA 7289 pkt 1931 r.

UWAGA NA LIPPA

Od roku 1936 zbliżył się do rekor-

du zaledwie jeden lekkoatleta, feno-

menalny zawodnik radziecki Heino

Łipp. Rekordzista ZSRR przewodzi

w tym roku dziesięcioboistom świa-

ta, mając nad następnym, Wołko-

wem (ZSRR) 551 pkt. przewagi.

Wynik Ltppa, nie będący Jeszcze

szczytem jego możliwości jest naj-

jaśniejszym punktem w dorobku te-

gorocznym mistrzów wieloboju. Po-

zostałe rezultaty są dość odległe ed

tych, jakie osiągała elita światowa

przed kilkunastu laty.

SŁABOŚĆ EUROPY

Jeszcze słabiej przedstawiają się

wyniki europejskie w ubiegłym se-

zonie;

S) Lipp (ZSRR) 7780 pkt.

2) Wołkow (ZSRR) 7229 pkt.

») Dsnisenko (ZSRR) 7016 pkt.

4) Keyjrfch (Francja) 6074 pkt.

Si) ńnderjspp (Szw.) 6877 pkt.

®) Kolmvang (Norw.) 6822 pkt.

?) Kiss (Węgry) 6777 pkt. j

.9) Tannander (Szw.) 6748 pkt.'

ii?) Ericson (Szw.) 6721 pkt. I

30) Adamczyk (Polska) 6712 pkt. I

GDYBY THORPE STARTOWAŁ

Fenomenalny as 10-boju z okresu

Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie

^1 9 1 2) — Jim Tliorpe byłby jeszcze

dziś dla wielu zawodników niedości-

gnionym mistrzem. A nić należy zapo-

minać, że 26 lat temu skakano o tyczce

drewnianej, a nie bambusowej czy me-

talowej, doskonale sprężynującej. Wte-

dy nie wciągnięto jeszcze w orbitę

aportu nauki a przede wszystkim me-

chaniki. Mechanika ruchu spowodowa-

ła rewolucyjny postęp w dziedzinie

rautów.

Wyniki fenomenalnego Indianina w

nrntacłi. wyglądające na oko dość sła-

bo, były w swoim czasie stosunkowo

bardzo dobre. Dlatego też można folia-

le powiedzieć, że Jim Thorpe był jed-

nym z najwszechstronniejszych lekko-

atletów świata w ogóle.

RÓŻNICA POZIOMÓW

Ostatnie zdande wygląda dość para-

doksalnie, bo 10-eioboiaci zaliczają się

przecież do mistrzów wsicch^ronnoleł

Szczegółowi jednak analna wyników
najwszechstronniejszych lekkoatletów

wskazuje vyraznie, ie spotykamy

wSród' 10-cioloistów dwa typy — *y>

równanych zawodników — tak jak

Thorpe i Morris, oraz specjalistów

skoczków i miotaczy. U Thorpego i

Morrisa różniek między najlepszym

t najsłabszym w\nikiem z osiąganych

w ditesięcioboju je« b. mała. U India-

nina wynosi ona 323 pkt, n Morrisa

351. Najmniej wyrównany poziom mieli

Sievert
_

535 pkt i Banseh — 644 .

Najpoważniejszy kandydat na pobicie
rekordu Morrisa — Lipp ma „różnicę

poziomów" 470 pkt.

MIOTACZE GÓRĄ

Poza typowymi przedstawicielami

wszechstronności — Morrisem i Thor-

pem, na liście naezej, aawierająeej na-

| zwitka mistrzów olimpijskich: Thorpe

[ (zdyskwalifikowany w r. 1912 praca co

stracił medal), Yrjola — 1928, Bauseh
— 1932, Morris — 1936, b. rekordzisty

świata — Sieverta i najlepszych obec-

nie 10-cioboistów świata i Polski widzi-

my przede wszystkim miotaczy. Sko-

czek «triumfował tylko na jednych

Igrzyskach (Osborn 1924 r. w Paryżu).

Łatwo można z tego wyprowadzić

wniosek, że miotacze mają większe
szanse na osiągnięcie sukcesów W 10«

boju. Widać to wyraźnie i z przykładu

polskiego. Gierutto, Siedlecki i Cejzik

byli miotaczami. Wyjątkiem w czołów-

ce polskich lO-cioboistów był skoczek
— Pławczyk, którego śladami może

pójść Adamczyk.

Młodzi entuzjaści wieloboju, których

nam nie brak, nie powinni zapominać,,

że można biegać tak jak Bausch i też

osiągać dobre wyniki w 10-cioboju.

Ale trzeba opanować trudniejsze kon-

kurencje — rzuty. SS.

Świąteczne duchy na Torkacie
bntizq do życia śpiqcn królewnę

TORKAT"
— «Iowo te Jeit znane na-

pewno kaźdernu «portowcowi w Pol-
sce. Dla Jednych —

oznacza ie hokej z

prawdziwego zdarzenia, dla drugich —

lo Sonia Hanie -1 plejada gwiazd jazdy
llgurowej ze wszystkich stolic europej-
skich. Dzisiaj — to żelazny tema) utyski-
wań, biadań i niezrealizowanych marzeń

naszych łyżwiarzy. Dla mieszkańców Ka-
towic —

poza wspomnieniami — to obe-
cnie Jedyne miejsce, gdzie w razie mro-

zu zażyć mogą emocji lodowych. Dlatego
też pierwsze wzmianki prasowe .o uru

-

chomieniu lodowiska, pozostającego pad
zarządem Centralnego Zw. Zaw. - Meta-

lowców, spowodowały Ittny run młodzie-

ży,. dążącej na tor przy ul. BańkoweJ.

Nic dziwnego że I mnie po dwunastu

Mistrzowie Polski na rok 1948
LEKKOATLETYKA

MpCZYiNIt
100 m

— Stawczyk (AZS Pozn.) — 11,1
200 m

— Lipski (AZS Toruń) — 22.4
<00 m

— Mach (Lechla Gdańsk) — 52,0
800 m

— Statklewlcz (Syrena W-wa) —

t:58,7
1.500 m

— Widerskl (Wisła Kraków —

4:18,9 ,

5.000 m z przeszk. — Boniecki (Zryw
Gdańsk) — 10:01

5.000 m
— Kielas (Zryw Gdańsk) —

15:46,9
10.000 m

— Kielas (Zryw Gdańsk) —

33:15,2
110 m plołkl — Skalbania (AZS Pozn.) —

14,?
400 m płotki — Puzlo (Crac.) — 58,7
Sztafeta 4X100 m

— AZS Poznań —

45,7
Sztafeta 4X400 m

— AZS Toruń — 3:33
W dal — Kiszka (Llgnoza) — 4.83

Wzwyż — Paprocki (Warta Pozn.) —

1.75

Trójskok — Hoffman (AZS Pozn.) — 13.64

Tyczka — Morońezyk (Syrena W-wa) —

3.75

Dysk — Łomowski (Lechla Gdańsk) —

44.36

Kula — Łomowikl (Lechla Gdańsk) —

15.44

Oszczep — Gierutto (Syrena W-wa) —

52.90
Młot — Masłowski (HKS Bydg.) — 47.88

Bieg na przełaj — Kielas (Zryw Gdańsk)—
28:40,2

Maraton — Osiński (HKS Bydg.) —

2:50:04

Dzlesieciokój — Nowak (AZS Wrocl.) —

5.24? pkt.

IOBKTTI

40 m
— Hejducka (Społem Kat.) 7,»

100 m
— Moderówna (AZS tódf) — 13,2

200 m
— Slomczawika (DKS Łódź) —

77,2
800 m

— Cieillkówna (Lechla Pozn.) —

2:2?,8
80 m plotki ii Milan (L*gla Kłak.) —>'

12.?

4X200 m
— Pogoń Kat. — 1:54,3

W dal — Moderówns (ATS Łódź) — 5.11

Wtwyż — Penners (Gedanla) — 1 .35

Dysk — Wajsówna (DKS Łódl) — 39.87
Kula — Plakowlcz (Społem Wroc.) —

11.<7

Oszczep — Slnoradzka (Pomorzanin) —

37.94

Bieg na przełaj — Cleżllkówna (ZZK Po-

znań) — 3:58,8
Pięciobój — Ciełlikówna (ZZK Pozn.) —

2.515 pkt.

W HALI:
MĘZCZYtNIs

40 m: Kistka (Llgnoza) — 4 ,8
800 m: Statklewlcz (Syrena W-wa) —

2:05

3.000 m: Kielas (Zryw Gdynia) — 9:05,0
60 m pł.: Adamczyk (Odra Wroc.) —

8.6

4X50 m: Lechla Olsztyn — 26,4
W dal: Adamczyk (Odra Wroc.) — 7.1S

Wzwyż: Drąglewlcz (Crac.) — 1.85

Tyczka: Morońezyk (AZS Krak.) — 3.70
Trólskok: Kuźmicki (DKS tódż- - 13.44
Kuła: Łomowski (Lechla Gdański — 14.77

KOBIETY:

40 m: Moderówna (AZS Łódź) — 8,8
500 m*. (Cieillkówna (Pomorzanin) -

1:30,7
50 m plotki: Penners (Gedanla) — 8 ,5
4X50 m: Gedanla — 30,4
w\lst: Moderówna (AZS tódż) — 5.16

Wzwyż: Wiśniewska (Gedanfa) — 1.43

Kula: Sinoradzka (Pomorzanin) — 10.81

BOKS
•ENIORZY:

Waga musza: Kasperczak (ZZK Pozn.)
Waga kogucia: Grzywocz (Piast Gliw.)
Waga piórkowa: Antkiewicz (MKS Gdy-

nia)

Waga lekka: Rademacher (Rodak) (Zryw
śwląloehlowlce)

Wagi półśrednia: Chychła (Gadenta
Gdańsk)

Waga półciężka: Szymura (Warta Pozn.)
Waga ciężka: Jaskóla (Tęcza Łódt)

2UNICRZY:

Waga papierowa: Kukier (Lublin)
Waga musza: Liedtke (Pozn.)
Waga kogucia: Borkowski (W-wa)
Waga piórkowa: Kudladk (Wybrzeże)
Waga lekka: Kazlmlerczak (Pozn.)
Waga półśrednia: Stysiał (Krak.)
Waga średnie: Cebulek (Pom.)
Waga półciężka: Gnat (Pom.)
Waga ciężka: Misiewicz (Wybrz.)

PŁYWANIE
MISTRZOSTWA IfTNll

MneZYlNI:
100 m st. dow. — Marchlewski (Grom

Gdynia) — 1:04,7
200 m st. dow. — Ramola (Polonia Byt.)—

2:52,8
400 m st. dow. — Ramola (Polonia Byt.)—

5:35,4
1.500 m st. dow. — Gremlowski (Polonia

Byt.) — 22:49,3
100 m st. klas. — Szołtysek (Pogoń Kat.)—

1:19,4
203 m st. klas. — Szołtysek (Pogoń Kato-

wice) — 3:00,0
100 m st. grzbiet. — Zemyr (Polonia

Byt.) — 1:18,1
3X100 m st. zmiennym — Pogoń Kat. —

5:81,4
4X2® n» dowolnym — Polonia Byt. —

10:51,1
KOBIETY:

100 m st. dow. — Bamówna (BBTS Biel-

sko) — 1:19,5
400 m st. dow. — Bemówna (BBTS Biel-

sko) — 6:22,0
100 m st. klas. — Janasówna (Orkan Kro

toszyn) — 1:33,0
200 m it. klas. — Janasówna (Orkan Kro-

totzyn) — 3:18,8
.100mit, grzbiet, Budzltzównr

(Grom Gd.) — 1:34,3
3X1® m st. zmlen. — 1) Piast Gllw.) —

4:39,4
4X100 m st. dow. — 1) (Piast Gllw.) —

5:51,8

MnmeaTWA ZIMOWII

MtfCZYŻMł:

100 m st. dow. — Marchlewski (Grom
Gdyn.) — 1:05,4

200 m st. dow. — Marchlewski (Grom
Gdynia) — 2:30

409 m st. dow. — Ramola (Polonia Byt.)—
5:2$ 7

100 m st. klas. — Szołtysek (Pogoń Ka-

towice) — 1:18,8
700 m it. klas. — Krauze (Piast Gllw.) —

2:552

190 m tt. grzbiet. — Kita (Crac.) —

1:18.4

Srtafeta 3X100 m st. imlen. — Polonia

Byt. — 3:37.5

Srtafeta iVIW m »'• dow.: — Polonia

Byt. — 10:35
Skoki z trampoliny: Laslńskl (HCP Po-

znań).
KOBIETY:

Niadzlelówna (Piast Gll-

Pawllk (Zjednoczenie Ze

100mttdow

wice) — 1:25,4
400 msł. rfow.

brre) — 4:54.0

103 m st. klat.: Kaletowa (Piast Gliwi-

ce) — 1:34

200 m st. klas.: Wójcicka (Legia W-wa) —

3:21,7
100 m tt. grzbiet.: Nledzielówna (Piast

Gliwice) — 1:38

Skoki z trampoliny: Pontke (Zjednocze-
nie Zabrza)

3X100 m tt. zmlen.: Piast Gllw. —

4:49,6
4X100 m tt. dow.: Piast Gliw. — 6:05,8

WIOŚLARSTWO
MftCZYtNI:

Jedynki: Vorey (AZS Kraków)
Dwójki podw.: AZS Kraków (Verey I Csa-

ba).
Dwójki bez stern.: 1) BTW Bydg. Świąt-

kowski I Radzińskl)
Dwójki ze stern.: 1) TW Polonia Pozn.

(Nikiel I Boracki, stamlk Sperakowskl)
Czwórki bez stern.: 1) ZZK Bydg. (Wójt-

Waga Ifednla: Zagórski (Sierakowlanka kowlak, Anrłrzeiak, Bieliński I Popowskl)
W-wa) I Czwórki za stern.: 1) BTW Bydg. (Ko-

iclelak, Koterka I, Koterka II I Suligow-
tkl, sternik Szyperski)

Otomkl: 1) BTW Bydg. (Świątkowski, Ko-
terke I, Koiclelak, Nowak Krążelewski.
Radzińskl, Koterka II I Suligowtkl, sternik

Szyperski)
KOlinYl

Jedynki: 1) Dowglrd (AZS Kraków)

KAJAKARSTWO
KOBIETY:

Kajaki Jedynki 500 m
— Szajkówna

(GMS Luboń) — 3:04,4
Kajaki dwójki 600 m

— Surma Poznań —

2:50,4
M^ŻCZYŻNI:

Kajaki Jedynki 1.000 m
— Sobieraj (HCP

Pornań) — 4:49 4

Kajaki Jedynki 10.000 m
— Sobieraj (HC?

Poznań) — 41:28,4
Kajaki dwójki 1.000 m

— Pocztowiec

Pozn. — 4:35,4
Kajaki dwójki 10.000 m

— Surma Pozn. —

43-45,9
Kajaki czwórki 1.000 m

— HCP Poznań.
KCNKU?£R£'E GÓRSKIE

Wyicig dlugodys!s«- .owy kajaki Jedyn-
ki — Folwarczny (KK Czechowice) — 3:50

Wyścig długodystansowy kajaki podwój-
ne

— Surma Pozn. — 3:40:12.

Wyicig długodystansowy kajaki osada
mieszana — AZS Kraków — 4:55:10

Slalom kajaki j?dynki — Folwarczny (KK
Czechowice) — 4:51,5

S'a!om kajaki podwójne — Surma Pozn.—

7'Z».3

S'aiom kajaki o9«da mieszana — AZS
Kraków — 13:40.4

Kombinacja ęótsks kalakl Jedynki: —

Folwarczny (KK Czechowice)

KOLARSTWO
Przełaj na ok. 30 km — Czyż (ŁKS) —

55:58

Wyłclp szosowy
— Pletraszewskl (Party-

zer* Łódź)
Wy«clg górski — Kaplak (Samorządo-

wiec)
Sprint — Kupcrsk (Garbarnia Kraków)

Wyścig torowy długodyst. — Bek (ŁKS)

TENIS
MISTRZOSTWA RRAIOWI

Po), metczyzn — Skonfeckl
PoJ. kablet — Popławska
Podwójna mążczyzn — Skoneckl I K. Tło-

czyńskl
Mieszana — Jędrzejowska I Hebda

JUNIORZY:

Pojedyńcza — Rsdzlo

Podwólna — Rad7lo I Kudliński
MISTRZOSTWA MIĘDZYNARODOWI

PoJ. metczyzn — Skoneckl

Poj. kobiet — Jędrzejowska
Podwójna mcżczyzn — Skenackl I Vrba

iCSR)
Mlesz»i« — Jędrzejowska 1 Skoneckl

TENIS STOŁOWY
KOMETY:

Glatnerowa (2I?.KS Gwiazda Wrocław)
M^ZCZTZNI:

Kawczyk (Slemianowltianka)

GIMNASTYKA
MICKA:

Paweł Gaca (GZKS Polonia)
KOBIKAs

Maria Kurkowa (Cracovla)

SZERMIERKA
KOBIETY:

Floret — M . Elek (Wągry)
MĘŻCZYŹNI:

Szabla — Kovacs (Węgry)
Szpada — Sakovits (Wągry)
Floret — Palocz (Wągry)

MOTOCYKLIZM
KATEGORIA RAIDOWA

Do 250 ccm
— Brun Stan. (PKM W-wa)

Do 350 ccm
— Zbigniew Kupczyk (KM

0!:ąc!e W-wa)
Ponad 350 ccm

— Andrże] 2ymłrskl (KM
Okecie W-wa)

Motocykle z wózkami — Tadeusz Pota-

jalło (KM Okęcie W-wa)
KATEGORIA WYŚCIGOWA

Do 130 ccm
— Jan Hensk (PogoA Kato-

wice)
Do 250 ccm

— Wacław Milewski (Unia
Poznań)

Do 350 ccm
— Stanisław Brun (PKM War-

szawa)
Ponad 350 ccm

— Jerzy Dąbrowski (PKM
W-wa)

Motocykle z wózkami — Tadeusz Pot»

jałlo (KM Okęcie W-wa)

NARCIARSTWO
MĘŻCZYŹNI:

Kombinacja norweska: Daniel Krzeptow-
ski (SNPTT Zakopane)

Bieg 18 km: Stefan Dziedzic (HKN'Zako-
pane).

Skoki otwarte: Stanisław Marusarz

(SNPnT Zakop.)
Bieg zjazdowy: Jan Claptak-Gąslennlca

(SNPTT Kakop.)
Slalom otwarty: Józef Marusarz,,(SNPTT

Zakopane)
Kombinacja alpejska: Jan Ćieptak-Gssien

nica (SNPTT Zakop.) '

4X10 km: TS Wisła Zakop. — J:07:45
KOBIETY:

Bieg zjazdowy: Anna Bujak (SNPTT Zak.)
Slalom otwarty: Teresa Kodełsks (AZS

W-wa)
Kombinacja alpejska: Anna Bujak (SNPIT

Zakopane)

ŁYŻWIARSTWO
MĘŻCZYŹNI:

500 m: Kalbarczyk (Legia W-wa) — 47,9
1.503 m: Kalbarczyk (Legie W-wa) -

2:37,3
Kalbarczyk (Legia W-wa) -

Kalbarczyk (Legia W-wa) —

3.0110 m:

5:34,7
5.000 m:

9:48,4
KOBIETY:

500 m: Kalbarczykowa (Legia W-wa) —

48;2

1.000 m: Glażewska (Zryw Łódź) — 2:17,7
1.500 m: Kalbarczykowa (Legia W-wa) —

3:39,5
3.000 m: Kalbarczykowa (Legia W-wa) —

7:24,2

i i lodowiska
z lotu piaka

WALCOTT — LOUIS PO RAZ 3-CI km. Bieg wygrał Balastrieri w czacie

Olek — Tundberg mecz bokserski,' 1 godz. 0,9,16 przed Pratesim.

który nie odbędzie się w Coetcborgu z

powodu zakazu policji —

rozegrany zo-

stanie 14 stycznia w Oercbro.

Joe Walcolt został po raz trzeci wy-

znaczony przez „National Boxing Asso-

ciatiou" jako challenggr Joe Louisa i

będzie t nim walczył o tytuł mistrza

świata wagi ciężkiej.

„MARATON JESIENNY"

V Rzymie odbył się tak zw. „Mara-

ton jesienny", ale tylko na dystansie 20

Thorpe

100 m

400 aa

1.500 m

110mpt

w dal

w arwył

tyczka

kula

4-)3⁄43⁄4

oti-ozsp

10-bój

11,1 - P*

5*2 —755p.

<4:46,1 - P-

15,6 - 833 p.

679—748p.

187—871p.

335 -- 593 p.

ia,89 — 705 p.

36,98 — 624 p.

45,70 — 511 p,

Ó.59? pkt

YRJSU

11.8 — 640 p.

53,2 — 101 p.

4:42,8 — 524 p,

16,6 — 698 p.

672—731p.

187—871p.

350—696p.

14,11 — 83ł p.

42.09 — 775 p,

i 55,71 — P>

I T.t«i 9'

Baliach Morrla Lłpp Adamczyk

11,7 — 662 p.

54,2 — 661 V.

!5(17—324p.

|16,2 —7«p.

|695-790jt,

I170—671p.

i400—907p.

• 15,32 —957p.

44,5« — 353 p.

!61,91 —832p.

i11,1 —814p.

I49,4 —910p.

I 4:33,4 — 594 p.

|14,9 —946p.

j69T—795p.

I185—846p.

|390—693p.

!14,10 —826p,

|43,03 —8C3p.

|545,2 —673p.

W; pkt.

11,4 — 735 p.

82,2 — 755 p.

4:34,5 — 5M p.

15,4 — 864 p.

655-688p.

170—671p.

340—652p.

16,18 — 1.095 p.

47,59 -- 932 p.

333 p.

- ^.780 pfct

i 61,96
.1

11.7 — 662 p.

52,5 — 740 p.

5:01,4 — 406 p.

15.8 — 804 p.

825 p,

727 p.

340—652p.

13,20 — 735 p.

39,1i —685p.

43,70 — '476 p.

6,712 pkt.
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110 m pł.
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ffieęit*fci» Wi ii';

ŁYŻWIARSKIE MISTRZOSTWA

ŚWIATA

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie fi-

gurowym odbędą się w tym roku w Pa-

ryżu w Pałacu Sportowym w dniach 16
— 17 lutego. Spodziewany jest udział

znakomitego łyżwiarza Dick Buttona.

WĘGRY-FRANCJA NA PLANSZY

Węgry — Francja, mecz szermierczy,

odbędzie się w Paryżu w dniu 18 lute

go. Będzie to zarówno spotkanie pa

nów jak i pań.

OSTERMEYER - KOSZYKARKĄ

Michalina Oetermeyer, mittrćyni ołim

pijeka w dysku i kuli, nota bene doako

nitła pianistka, przebywa w Tnniife i

nie zapomina o sporcie. W tej chwili

stała się gorącą wielbicielką kotzykó*"-
ki i w grze tej jest jedną s tufleptęytb
Mwodniezek Tunim.

Paryi — Sztokholm rewanżowy

mecz piłkarski -odbędzie się przyptiżz

czalnie w Szwecji 23 ltib 28 mafa,

ewentualnie 4 lub 10 czerwca. '.

Panamerykańskie igrzyska sportowe

odbędą się w. Buenos-Aires w czasie

od 25 lutego do B marca 1949 r.

57 Rumunii jui graj* W hokeja na

lodzie. „Pelrolui" pokonała CSU 10:1.

Zatopek otrzymał zaproszenie na

Międzynarodowe Mistrzostwa Anglii

w r,.1949/

latach rozbratu z ledem, zachciała tlą
nagle spróbować tych tak- dawno nie

przeżywanych emocji.
Ranek pierwszego dnia twląt Jest naj-

lepszą porą dla rozpoczącla treningu
ptiez starszego pana. Na ul. Bankowe)
spotykam pierwszych chłopaczków, ale
o dzlwol Idą on< w przeciwnym kierun-

ku, patrząc wyraźnie ironicznie na moje
przez rąką przewieszone buty — jeden
z nich bardziej towarzyski .krzyczy w mą

stroną: — Kaj loni idą, przeca ich nie

puszczą
— tor Jest zawarty!

Pierwszą osobą — którą spotykam przy

wejłciu — jest jak slą domyilam Infor-
matorka kol. Sienlartklego (reportaż o

Torkacie w Nr 100 z dn. 25 .11). która

walczy bohatersko z falangą brzdąców,
usiłujących sforsować na siłę wrota Tor-
katu. Zaskarbiam sobie .Jej wzglądy —

po

nagając czynnie w tej walce I w rezul-
tacie otrzymują zgodą na wejicie ne

IM — bo lód okazuje slą że jest. Krótki
mit oka pozwala ..stwierdzić, że od wizyty
kol. Sieniąrzklego nastąpiły tu. „kolosalne"
zmiany. Zreparowąno kilka poręczy wy-

mieniono kilkanaicie stopni I ławek try-

buny, postawiono nową bramą, która wla
tnie otwiera tią z hukiem, wyważona
przez malców, nie rezygnujących, jak slą
okazuje tak łatwo z wa!ki — wreszcie —

ta chapeaux 'bat — przygotowano na te-

renie dawnych kortów treningowe lodo-
wisko.

AjakzlodemfJest—Itonawetpt-
pełnie .niezły, ale przykrywa go pierzyna
puchu śnieżnego o gruboJcl tak na oko

( — • cm, a wiąc z treningu chyba „nici",
bo jak Informuje mnie usłużnie palacz —

nie ma jeszcze administratora i obsługi
lodowiska, których dotąd nie zaangażo-
wane

Gdy zrezygnowany zamierzałem jut
odejić — widzą — te medytująca na dni

gie] stronie lodowiska niewiasta, lepie
za spy$hEczks I... tu nie wytrzymałem
nerwowo

— krótki sprint w poprrek boi-
ska — „shake-hand" i okazuje się, te

Inicjatorką rozpoczynającego się wyjclgu
pracy Jest znana łyżwiarka iiązka p.

Prelssówna W chwili gdy rywalizujemy w

najlepsze I inleg aż furczy pod naszymi
skrobaczkami, dołączają się do nas nowo

przybyli, w których' poznaję dalszo przed
wojenne sławy w jeździe figurowej —

Sojkę, Ziejównę Bretlauera - Wrocław-

skiego, Osadnika, Leszczynówr.ę i nestora

oraz ojca łyżwiarzy śląskich — weterana

Lublnę.

Nie upłynęło więcej niż pół godziny f

polowa toru była oczyszczona, a uczest-

nicy tego zaimprowizowanego wyidg-j
pracy kręcili teraz zawzięcie piruety, od-
rabiali szkolne „pensa", czy też zadzi-
wiali twych kolegów oraz przypadkowych
widzów „Azelaml", „M dndami" itp. flgu-
rami których nazwy tą znane tylko szczu

płemu gronu wtajemniczonych.'

Korzystam z okazji, by wyciągnąć ODle-
kuna całej pilnie ćwiczącej „czeiadkl"
Heskiej — tublną —

na królkl wywiad.
Cała stara gwardia ilątka skupiła się

obecnie w ayto.nomicrnsj
^ tcJccJi Jyżwiar-

•klel pńiy ZkSM ^.Baildon" w Katowicach,
gdzie zapewniono"nam' bdpowtedąia- ~inhC.
rufiki treningowe' —

' niestety —' j.j '

mowne rozłożenie rąk — jest ę-iną
klubu, że warunki te wygisdajs tafc

dzisiaj, gdyż lak slarry. jak i młodzi —

trenaja zapamiętale. Trudno mówić o for-
mie I kolejnoici, gdyż wszyscy są dopie-
ro parę dni na lodzie, w ka?3ym razie
dzii Już widać, że Osadnik i Ziajówna
dojdą do niej szybko, tak samo Sojka,
Prelssówna I Letzczynówna. Grobertowi I
Wrocławskiemu utrudniają trening warun-

ki zawodowe, jednak i oni — byle tylko
lód dopisał — znajdą prawdopodobnie
czat na podciągnięcie się w formie. Wro-
cławski wystąpi prawdopodobnie z Zia-

Jówną w Jeździe parami. Częić z nich

wyjeżdża jeszcze w tym tygodniu do Kry-
nicy, gdzie lepsze warunki lodowe po-

zwolą na tzyb:ze dojście do formy.

Tragicznie przedstawia się sprawa szko-
lenia narybku, bez którego me ma mowy

o przyszłych sukcsssch na arenie mlę-
dzynarodowaj. Sprawa Instruktorów nie
nasuwa specjalnych trudnoSci, gdyż wszy-

scy czołowi zawodnicy zadeklarowali tu

swe usługi. Chętnych do nauki również
nie brak. Wszystko, rozbija się je'dnak o

brak sprzętu (obuwie i łyżwy) i ciągłoScI
treningowej. Zmienność nsszej aury przy

braku sztucznego lodowiska uniemożliwia

prawie całkowicie racjonalne szkolenie,
a przecież aby wyszkolić klasowego łyż-
wiarza, trzeba po£więcić na to ładnych
parą lat.

A tymczasem? — A tymczesem to mimo,
że od przeszło dwóch tygodni na !odc«
wlskach Giszowca, Cieszyna, M/słowIc,
Wyr czy Sieifiianowic rozbrzmiewa •i-esoły
gwar ćwiczącej młod-isży i sNc^ai stu-

kot kijów hokejowych •— stolica woje-
wództwa śląskiego Ketcv->ce nie mofe

się doczekać na otwarcie lodswisk?. Tor-
kał łplł Czy to nie wstyd oby^stele-
włodarze jedynego kato\vick:oj5o stadio-
nu lodowego, aby w okrede ferii szkol-

nych młodzież największego w Polsce
elrodka przemysłowego odchodziła od

Jego bram —

z niczym?
Je;zy Zarzycki

'9. t. Jak tlę dowiedzieliśmy się "w

ostatniej chwili w poniedziałek 27 bm.
uruchomiono wreszcie Torkat, ale artykuł
ten bynnjmniej nie stracił "przez to na ak-
tualności.
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Redaguje Komlłnt

Nakładem Spółdzielni
Wydawnlcie-Ośwlalowej „Czytelnik"

Redakcja:
Wamawa, Mokotowska I

lei. 1.7041,8.70-01, (.81 .11

skrytka pocztowa 181

Admlnłttteejał
Warszawa, Daityńiklago U

Kenie P. K. O. I—IMI

teł. 1.71-11

Prenumeteia mletlętzna wyrosi it n.
—

Kwartalni* ii 288

Egzemplarze wsteczne wysyła tlą pe

uprzednim wpleceniu na kenlo P. K . O .

Nr I—8C0S licząc te egz. II ił.

Przy keźdel wpłacie neleży podać de.

cel wplafy, zaznnetAjąe na edwre*

eto przekazu.
Cena: o^łeazeAi ..

33mmX<ta» == 8|ai
Złożono

w brukam! Z M P, Warśze^

Odbito w Diukami „Robotnik" Nr \



Str. 8 PRZEGLĄD SPORTOWY
Nr 110

0DZEfxŁ

t

TEN rok sportowy byłby wesoły
Gdybyśmy mieli małpie gruczoły.

Szymurze gruczoł, Czortkowi gruczoł
I każdy zaraz młodość by poczuł.

I Jędrzejowska i Napierała
Gdyby tak małpi gruczoł dostała
Toby waliła, kręciła, goniła,
Wszystkie rywalki lekko by bita.

I także JacbiaWajs-Dyskiewiczowa,
I także pani Ńowak-Mitanowa
I Sofcik i Zaczyk kłułby wesoły
Gdyby tak mieli małpie gruczoły,

Niestety! (Wszyscy smutnieją pomału),
Choć małp jest dużo, gruczołów zbyt mało.

A ja mam lepszy sposób od gruczołów,
Zamiast sią wspinać do małpich rfriasd
Trzeba po prosta udać się na polów
Do wsi! Bo miasteczek! Do mes!

Nie u psy/iaaa, nie u szympansa
Srakać rairnku d!n naszego sportu.
Mesy — to ioćaa i jedyna szansa.

Dla risga polskiego, fcci?ka i kortu.
O

(Bokserska reprezentacja jun*orów
pc-lskich pokonała trzykrotnie itinlo-

rów czeskich: we Wrocławiu, w Pra-

dze Czeskiej er as w Budziejo wicach).

IV

(Guyski)

OS€f

Z TERMINOLOGII NARCIARSKIEJ

do KOMBINACJI(Guyaki)

Kiedy wchodziłem do GUKF, usły-
szałem znaną arię z opery Betterliy.
Wstąpiłem do gabinetu, z którego
płynęły tony majorowe i zacząłem
minorowo:

— Jak się zapowiada 1949 rok?

Mjr. Better uśmiechnął się.
— Wszystko pójdzie jak po lodzie

Rok 1949 iest charakterystyczny tym.
że zaczyna się w z'mie j kończy, się
w zim'e. A w zimie trzeba grać w

hokeja. A najlepiej gra Piasl i bar-

dzo się z tego cieszyn,
— To major stamtąd?
— Tek, to moja piastowska koleb-

ka, gdz
:

ep
;»stun3--a zawsze mi śpie-

wała lody da młodości.
— A kiedy zostaną przełamane

pierwizc Ird.y w sprawie sztucznego
'odowiska?

— E; ałym sportem zajmuje s
: °

Czarn k. W czarnym gabi;ie?
-

'e płk.
Czarn

:
k w czarnym nbran'u pije z

czarki pół czamej (?}.
— Czarka do czarki, zbiorą się

dwie nurrki —

zaczyna wyw
,-ad.

— A jak ze sztucznym lodowi-

skiem?
— Dz'ś zbiera się Vcm'sja celem

uchwslenia budżetu dla pc-d'--misji,
która zatwierdza budżet, koordynując

: ustawą o ekonomii bilansu

wręcz proporcjonalnej do planu pro-

jektodawców specjalnej komisji, któ-

ra z generalną podkomisją uzgadnia
ekonomiczno - finansowe wytyczne,

niezbędne dla urealnienia powyż-

szych postulatów, gdyż w tych po-

stu — latach...
— Po :Ł'i latach?
— Tak. PostulatacM Czy to jasne?
— Tak, panie pułkowniku. A co

jeszcze możecie powiedzieć o rokil

1949?
— Badzie s'ę skkdał z 365 dni

równomiernie zaszeregowanych do

52 tyodni, zakończonych niedziela-

mi W nied?.ię!e będą się odbywały
:

toprś2y -o"- Shsrhtkterże i pokazy osnu-

te na tle j na motywach.
Dz ękuiąc serdecznie za szczegóło-

we in i'•-mac je pożegnałem płk. C^ar-

nika i skierowałem się do przedpo-
koju płk. Szemberga, zasi. dyr. G. U .

K. F. Czekam. Konferencja. Czekam.

Audiencja. A ja czekam. Komisja,
Inspekcja. Podkcmi»)a. Nadkonrsja.
Wiwisekcji. Raport. Eksport sportow
ców. Sport w portach tyckich. Sort

w in-.portach t.eaeroiv. Sort. sport,
-ort... S. O. S ! Uctckem z GUXF-u .

UlL-c warszn%vst:ie są wspaniałe. Ro-

<;•--. v.r oczach. Piękna pogoda.

Wesołego i rekordowego Nowego
Rcl.ti.

— Co jest do wielkiej anielki?l

Lato czy sima, do licha ciężkiego?.,

(Marseillaise) *

: dalctorzs poproszę o ~wc7-

ł-.ienie & meczu. Nin mogę startować—.

twarz vii spuchła.
— A isie symuluje pan? Proszę

mcziaż. fco ja bym od r<wu na tym
sif post!ał.

(Dikobraz)

W pustyni i puszczy
— broszurka Woj. Urz. K . F. w

Olsztynie i Rzeszowie.

Ali Baba i Czterdziestu Roz-,
bćjników

— broszura K. S. (Komisji Spe-
cjalnej), o w) czynach niektó- ,

rych działaczy A. K. S. (Ama-
torskicgo(?) Klubu Sportowego.

Naiaason Kruzoe
—- przygody białego człowieka w

dżunglach . i zaułkach sporto.

wycli.

, Królewna Śmieszka
- — bajeczki dla grzecznych dzieci

o wspaniałych sukcesach na-

szych królowych floretu. Słowo

wstępne: Bajor Mf.tter.

Dziady
— poemat tragiczny o pływakach.;

Życie zaczyna się po czte-

dzięstce
— biografie reprezentantów pol-

skich w boksie i kolarstwie.

Przeminęło z wiatrami

bro=zura lekarska o zaburxe-

Tiindi żołądkowych u bokserów.

Ojwacowai dr. Albrycht.

Waterlo©

cykl recenzji sportowych z Pra-

gi, Haci, Kopenhagi,

— Dlaczego ta krowa się nie pasie *

— Usunęłanf ją s boiska za brutalność... (Krokodyl)

•

•

O MISTRZU

MUSIMY się różnić, albowiem
Inaczej oceniamy jego talenty.

Dla ciebie Joe Louis jest półbogiem,
Dla mnie: ćwierć - inteligentem.

O PRASIE SPORTOWEJ

GTY o masach piszecie z patosem i hukiem
Vie każcie tego zecerom składać tiustym diukiem.

Bo gdy te frazesy poprzez szpalty płyną
Są dość tłuste. Ociekają przecież wazeliną.

O SPORCIE

WTEDY się słanie sportem dla MAS
Kiedy przestanie być sportem dla KAS.

DWIE WODY

jSjIE piszę sportowej ody
IN Gdyż Łódź i Warszawa i Kraków
Za dużo w recenzjach mają wody
Za mało zaś w wodzie pływaków

FAIR PLAY

PUCHAR za fair play? Nie ma szans on

Chociażby o to walczył i Natanson
Fair play to dz's w sporcie tylko złudna, bąjka.
A na boiskach wciąż kwitnie fair play ta.

Alpiniści drżą z wyółku, v

ut — rozwód graca z piłką.

giegacz pędzi, bo trenuje,
imber pędzą tylko szuje.

"•entr napadu musi myśleć,
'racovia nie tonie w Wiśle.

)ribler kiwa, myli, mami,
obrze dribluj * podatkami.

'uropa dobrze kop
ich, z kim wygrać nam w Iimple'

elikfi Sztam połapał w mig df,
ajną młodzież maaz Feliksie.

"•ol z niejednych pada nóżąt, .

JUKF to czarodziejski urząd.

Iumor w sporcie nie zaszkodzi,
okej u nas jest na wodzie.

idian nasi pobić mogą,
pozatym mało kogo.

Juniorka jeszcze się wytęża,
ędrzejowska ma już męża.

Kuchar (T.) pisze okólniki,
uchar (W.) lepsze miał wyniki.

Liga
— wielkie niespodzianki,

ipy —

znaczy nawal anki.

Tcomówśki^ na szesnaistym^metrzc"
l-lóżka daicie^mui.iiajlepsze.: s •>

Miękka szpada to frasunek,
leko to sportowców trunek.

Niemiec Schmełling walczy wszędzie:
- iec-h mu ziemia lekką będzie.

Ogier jest jak maratończyk,
lejnik już się wykończył.już się wykończył.

Piłka pięknie błyszczy w słońcu,
ływacy są wciąż na końcu.

akietami się zachwyca,
iviere mamy w Gliwicach.

Słowa piosnki lekkoatletkom płyną,
zkoda twoich łez dziewczyno.

Tarnów słynie z swej publiki,
oruń w sporcie — wciąż pierniki.

Uliczka Spartę oznaczy,
naś mamy też spartaczy.

Weekend to w treningu przerwa,
idzew z Ligi się oberwał.

Zapasy nas bawią czasem;',
ima nawet jest za pasem.

J
SMECZE

AK Się dowiadujemy, Władysław Uporządkuj ty nam młodzież. To

Skonecki rozpoczął pracę naprawdę zdolne chłopak
GUKF -ie pod kierownictwem płk.
Czarnika. Gzy nie lepiej byłoby go

wysłać do Czechosłowacji, gdzie tre-

nował by pod kierownictwem Czerni-

ka?

Kiedy mistrz gra marnie

Jak, poprostu, piernik
Czy ważniejszy Czarnik,
Czy ważniejszy Czernik?

Bo patrz jak męcij się wciąż
/ nieszczęśliwy

Nasz Challier Chj^lia
ze zmartwienia siwy.

Depesza do Jonszly i Zarzyckiego,
Katowice.

napróżno licis że/juniorzy śląscy na-

biją warszawski^ stop nie da radzio

stop ani Kudliński i koniecznie szu-

kajcie trenera.

Bez trenerów

Nie ma Kramerów.

Jakiś znawca tenisa mógłby zau-

ważyć:

,

— Ale przecież mamy Gliw'ce!

Temu znawcy trzeba np.iy : mv.st

^vyjaSnid:

Praga i Gliwice

To niezbyt Drobne różnice.

To tak, jak gdyby ktoś przez po-

myłkę zamiast do Pragi pojechał do"1

Rygi-
•

Moj drogi (I) Józiu! Widocznie za-

nadto jestes drogi, 1 skóro nie można

Cię kupić na trenera" " tenisowego.
Chcesz opuścić szeregi

: 1 tenisistów;

Ale pamiętaj, żc w pewnych "ubita- — Co fi* slrtio panic V-.. ;>,s.<itk\

cjseli miejskich wisi, zawsze tablicz- peio-iic jaktS cięrri uypadek? .

ka: Upra.»za się przed wyjściem !o u- : ~~ Nte, byłem wesoruj na meczu

porządkowanie (mł) odzieży l yiięfizypaństwowym... (Mlada- Fronta)


