
Pregłodu Sportów; mw 204

a du. AK

Przez 19 minut nikcexpod znakiem zaprania: Przez 19 mi
nut nie moi znajesposobu na pokocanie ir

bramcarza. yli pl foworylami z nia
to mecz układa się dość Diaczegu? miod
polny plkkarne zapomnie. jek się gra w pile? A mocz pranie
w asg kiki: minę, celnych taa od pierwsiejo maca w
Dnadaik ink si

piecz pore tea niesc: (ecco es
otrata występować w rl

1 Po siala: sys nie ei w
po x Anną i ma %

zee
za wyólk w meeni granymprzed włacza pt

zająca na potwierdznie dobre) to z ma
terenie go prania pra młodomPolakow nog Tai trio w

Log. powtórka się rówień w Bydeoriy: W s przpedkich
Oepiece „zmna talne, wykrzemnie z zióje 'wol —
pozwali pokonać o wali błamy siebrzą a równeczenie
Linowo lony grę do kości miriamwanie się przeci t

e nię w równaniami na rski: 19 doby stat
wielu polskim pikariom 1 armogtoDobrze,że treneczy żon
Wojcik, rawa Sonas i Datum puści tego naucz

h podopiecznych. Prey sporych umiejętnościach wiecznie
70h reprezentantów, można na tym bodować marzenia o #

jednk do wiartoweso meczu x ania zaskoczy bar
dan bra w wiekowoposcie z
zal, pie przepasc te reg
zagoić ich na zgujowantu. Raczej n

Prdernzezy, więt odczuwa na woje skórze ka lipy1
wrrwck. 2 lego kiece się bei: poiow. rożnacha siej

się poto ne na zac ciężar taki
gad nace. k przecie wer, ramach powie ć
dziejowego tuloiu. Cn; więc można mówie o atm nota
kondrerjnrm, czy też zrzecwinę na met? Wilk 1 w wę
wehodei tiko ta pierwsza przyczyna. Warak 1 poder 1

wieki r ze ac die wo ie
niej chodóy Ti p” kdod JeriBrzęcka lub
Sieiceokieco

brakuje w sęsie plaza bór
katego361, pokerowań sim: W 1 i

wd ty — = ».
Time Ogier sie u wo w
ace Brzęczek askiadnie poda pil:

kóż i owcza gole
zawiesi Adam Gdi w F tomu Wieczerzak

ank sie arie i sów wi
Prue nie mógł sobie zoaieć na baku Nie wi

wiem trenera wstawienie dotry. Darda zem:
przed awo dniem wst z Wa poporty iej w

nie, Adamczuk, zamrerij mając sarowie do prze cy
mecz pyte sieci sly. co
nie zlnicjo cu tej. po które zosia

tray w 1posó dotć wcześnie u
2 dobrej trony l sięnatomiast Arkadiow:

Bramace Zain wskocz *i
Klik lec komie i się io «
ma ona jeż dwóch kimośych bramkarzy. co wniesie korzjsny da
bo rywaliracji o miejse w

Przy majo smocza jące 1
Mielcaski, sie 171 dolki odtor
Pramnaż ale bez powodze
robić napaźnik, pokaza cenie
wiek, dwóch goi! powie zeacznkień
z dużymi Wydaje mi się tt psr —
kowiek moglaby być nierezkie grota dia Obaj taię ty
wiem strzelecka i nie pore g trze ł
nie są na zacne) potc:. t jednek w tej chmoe na
ne. io io « dozy we

ca się tik, ja przeciwnik porwala. Polic porwoii tora
omna wieię Gri zart wiee górnych pie, zao się nx
iniczenie w tc dopiecdo gro
sznia nie. sami o nich
z ante wm zie nie kila so
szocie ów. kiety posiedli na nasa m

»pile i zez
—wrygranie wieki. 1 kwśóy: da
owiewa, Się = P SA, NOA 1 razi, laReprezentacja Oo la— zólgnncw Niemki — noore Pyry bytem
wiece Ae Kona i poka: | 1080
rolne zadane: znacznie — zlocie go a proba to
Sole orki z Psie nom, 0 .»sobie zasą będzi Nie gnie sle ro:
a i oe 7i wed
badz aaa bs soro bodo tie zs 100
ma wiezy ie Waco ty wrescie bolo czerwoni mowwa
— a k 

Kazimierz
Wag...—.......= ~~>.

  



UNDER 18

z a 10.9! /

pot . ty 198
_

w ws

PUNKTY

BRAM K!—15—0
mac w Dobie

Tula Par Pay je.
oczy Mika minsk: pred

na ża
pot godziny stana do wał 9
Pon— wie
diegosów Puropy, Jet:bedzie sie, to skm w miaa
d Yólozne, to. ma
ana 6 słowno sioe

wręct więc. Tre
na

z śwona tamiarzni
Arkadluciem i Decu
wem Wyparię Arek
sażno wbiem do bramL ko

bramka jet o dobre
ie cestriewtrów za nia! ie
niesie De

z sd
sie się, by sie soie z teżu nie

1

gro wio sioe —
— mói

Sow
— W samie — wszomina e

wo — ie ka »
siem by mie ył
io gram mozcaci:
sa praeciet do maiejsej woski
waźniej będie
#. Nawet nie god wra:
wę ie i moż byduie weodniej

| reymiernć
spotkania nie ni

winisię długo, owy w 1o—
pr

1

zaczeło ię

—

msiawianie
zpw. _toore.
peer. Kióry z Iranie
fps sonnernowa
wie ja macie

Poźwyierona tramka się
mieście Polstom —Woli ma
ez im mociętyć 1.
5»
— w wp

—ostrzej
| cieppotraktowali go tarte

Domo wręcz do w
brych tar podczas ćwiczeń Kai—
er m wee
ma, te jet nit— kole

:in ~
Stasiak,

Ielenóczycy Mbrawo naszym
jamierom. ża cudownie We rea
zana i rne Stówomira Wajcie:

mady 1. cyba
drzemka

1 zet Mienia
Tomka.

i w bramce One.
Alois ty.
R Polacy nie do—
wsi im. dolać pliki, organie
je meoje akcje
Kamęlementom nie trio to

me Ciesię pracownier pol
wlej (pre: mecie

do trzeSoska
Prue Broo

me ito w bułce, Sieci
pocii doo,

wynenowane, wne nie jeser:
# gn baleczerwonych— Dr
mem wawwczk, «—
mma my Polaków: 29 we
Bicie nie umania
(ea Leci Gonix —

Wejcechwyskieco: 4:
temy nawodnegeny mnę

& WT
——— z=2NX

| to grom—
ie jak mona nie ciwie woj
oesie, biedy ten, w ori.
gm w Trandi: wproś
ei. z o salachju poi
gee jak.

To. wot
les mie po prost pobije

Wojcechowaki pk nie jet

Zrocymiat, po «o 1
cą gr. Jak tree — poiere
ie deny, kitywynea wta.
cja —— wsiomasa na
i ie wolne
Kierowanie zerem

ic Leezie
sag. na nie pojechal 2

przem: śoychem
zowy reżrye— Pi
ia. nie zamyka drog c»
reprezntacj. Prala i

wrócą do nie praeio
zodoboie ponowym roku.
Zaz wosie cza na przemyśle
nie owego zadhowanie
Toarośe po Indii 1 Szkocji

połzio te nie ma ludzi niez
w drutycie

edalaów z parowy
w Renac, Rask się ceny x
Tackurncj, to może soo.
kchnie, kiedy jeżen x jee pas
jet czy siedz

A pukali ię
w gowa sb przed
za n rgrupowaciu w Dy
minie priejreń sę 3 tulol:
sio czyc” moka
grow Flety mepreponowat — e

onerci
naleze— wiec

macrów w ciami
aninie wyjeśdmniąc x wiekiej
botami. No to nióy juct mei
talado pelnu, Dublin, Glis—
go, m każdymrazem wiocająć
(a Waran?

aceniejić druk
mans

tów. mietrzosów Warony 1 ó
wszyskie śl meczów,
pięnnście bramek, tad:

bej wie Nie tie się
wwa sie co w Weld naaej
ale i: kosić” repraniac,
Kiro by w takim apa

— pri trener roreree
dci jutorów dol 16
z bya bardeo

nie, Cudownym dziśbytzł
nam 3 rieyk sio
szenie. Zblmiew Doniek w tym
czenie grat Sok było pót—
niej — wiery —dowie,: Bociek
przyta nie tyto tw 30
wierzą: widora Stoka tą d0b—
n drogy  arją coca tepij. Po
na eh już na bokach piewnej
1 drugie Tit: Onyscko jest or
bowany: w drużynie olmotpoeł.
xtępny zawodnik sa
nazie tejemnie bydzie podwy
próbom w drugiej reprezentacji
narodowej. To, wedlug: traema
Unda— 16— największe nago
do za to, 1 koruelowentna pras
kacie dobrze. W pie coo
na częściej gl oośr tet —
zeprezentacj.: dają

mtarszym x pierwszej
zarośówe. Parodia

juro: naastj

si. paona: mena — re
Pork ooTO rrc ir tz„azs «5

~k

»
st i mę mecze m me„miezako znBSK   



 

 

  

            

  

ws

wo
(———1]

synuśSoro.skabandewięoferywanomowosmarporaot,

+3=)

oryaaosfaM
ozIIVA9AMADAZ

%

 

    
   

      

    



 

T
M

(l
: r
4

.
N
H

i
K
W
|
1
1
I
M

F
t
e

z
»

 
 

  
 
 

zW

mię
H
0

ij

B
A
S
S

 
i
W
#
i
S
w
e

 

H
O
T

(lii)
:M
A

A
I

zz

a
i

U
n
i
kkał

T
I

 

 
 

 
 
   

  



A
W
A

m
mom

z
n
w
m

6
g

4
i

i
o

H
E
H
E
E
M
!

4
1

|
R
a
u
l
i
l

5
H

i
%

i.
W
i
1
0
4
2

 

 

17
1
WY

ik
dł

355:dana i
ze
mów,

wnosze co wiem seek rowieaoee nziiran wie
wierz:B . wicz oderowają ma e
zywe z i

je . cj

 

 



Piko uo   

   
  

  

 

  
   

 

 

 

 
 

 

    

 

   
   
  
   
   

  

 

   
    

 

 

    

 

 

    

       

      

   

 

    

    
 

 

uo 56 14. 44, 9.

  

 

 

    jednik: mari
częściej sara nie pre
Ziglar. cy to komeńwcecj, «be:
ki fermy pikaOlmpić

       

 

— Nicmtelnie od jo
jedne mole powieść

micie: z Mice śr    
     
     

   
    

                
         

   
   

              

      
 

 

    
        

    
     

    
   
    
    

  

           

    

 

     
      

   

by Ca: bet| o :
[oda i kogo z mira oniewocia”

zna

;

siog 5. przecz i

]

ie Tt setce | notre z yaaron siwplsky jan | te Plone dałoSpe w w

mile

ku
a nn s” kiero, i mie mac jedacie i ma — Ro właśni,,. pko— Kiley 1 1 oe — KMK z meskw wsie” zeczy |lgnie, pko Mz C noe we”rola skie z We ta

|

”” SSy Zeza dwórne | się g a dee” 75b z oi wiecie”| 1 cr, Zycze el zPace kaezee a| bozię doli

na

lece 1 prace

|

zy

któ

kodzie r goo

z

Nagoi. sole

—

ne

|

jar wiciesie sore bro sia

|

207 k tie = pzyRole ie zerwac Sparro” ka

|

Ink sie powinne brele

|

sd r na olekky Wirekkai,

|

mmm że Gro,seter |

bo

sani obie w * ws
nia to. Wygrane ergo! Tm ) E SePeji9

|

s w. a — dua nan wii teka,, 971, Oy

„..

NC

|

orożceco erisłabe anie się w

|

tej ep » +

|

groby, Kiedy srody ęelkooOEI ;w rych ryb w > ua aoi: słownieSia m dake prentek | ny zli, oki15 nem :
wina teseco za prot| 1272099 ley nocy, C » . »wpo a możco (0008.| ie) ole tr” wsie | na tej nr # zmaż R fei NRMNił z

|

Sr r0 *zao j, wię znie: | 6 Zi Nod zela”

|

12, zmetrać wiogi nagie, w ded i t i TX tak:broon ie nP Osiecza: | woz ONA P, Ieo JP”

|—

— jeee pre miesicy temiwre

|

Drula za 1 nare obrot NO, 06

|

nowa się to biore ,

IE

===| nia necie Olega czy ros grę

|

gore nę:

de,

Rozmawia zwo zoki Poe Sie jie znie

|

NI MOR kazyszior Nowiński

|

Rz —— jc, , modek w tym nie

|

Oz glo! OSP we;przejmuje lie po wirowe| tie: jie or. — ———park Wz o pokoi dazalem płk WYS | someone ae mere osadeeco LIS2 aPi
c 1apa2 | zka nne nówat #75 z ereNET LSr 1 ace Nya de deoc” XCr:
setaa się w mech to:| pównać nie. A na raze szer:Karende TEZ| ne res takie w Soleay ZA gaze |

z

kowi2098 —

|

— Wycowadninie

~

nowiu tośind micie wei.

|

ao kady mee wła ta we

|

tee 1 TS29mrywie noir i oc.

|

Nedo Nora size y=:d 12:

|

ne zach go wcze ———el ze Ge szed | OSI2708 | ———NTI, ma”

|

oni Ą—*—OW DOLL2 20

ke

rN p =—;APozo oo taki ===.z * GI ©5028 20. cz180.27
==>»

[opi

   

  

 

   
   

   

   
   

  

   

     
      
   

  

     
   

 

  

     

 

oni 5 inaka ceche w sich zawodni ==: 'nów cacy pa ne z
» s w z rezo.| dema ”doiaje sio poco

w a i skał,| seria porwań a
znaczy, % mise ki:

|

po wrygzieści procent 6 wypitachp ny

—

monia

|

nie tlko necie w ep
przenika: zeiacj sie tie term w
— większą |

==

Cy x. przeje:Wyksruje pan. rzy sprać

|

ciem_Rowaieyka: na 15 fate mii 

     

     

 

 

    

waeprzsenainzch Który x ty| nan, cay jece
do kaśry po oscztku | z dlutonyz

49 roku detrwatiw niej do w.. sze Me””
Bek tapiókt. zao | Adria swej —

» o, 3 | druta stupa
4 —— Tak tuto ę pie

—— W pieć, wrodnicje. | dobrego prięcieś gira, się pre
wej. sytuścje ste się zmienia Treny pan

—_

dorodka decydonaisię powotnć| pierwszezo
mrieneś ke

|

2D : manię

:

odwolić: siędo konekugncj w postępowanium charaktery:    ciy starać ę dogodzić swą     

       
     

 

  

 

       
      

 

 

   

tyrzna do pracy na sako—

|

robota do konia: A SyeIroiowców Ansi, Wiemiec, że sy:

|

dla tej uro!mienią te iesóce się tederacje jest

|

Se 1 mk › Taro021 ci— moim

—

sdniem

—|

zawodne toczy najCzeske Siowacja, jej mio:

|

toć polkiej pile nożnej: Naleygrieiowy, sto się proktycznie dru:

|

im wrc dozo7» rotowiet je: | tych piiernkiej | wwodmiem do kody po

|

dzięki gre w meczachchoć raczrwicie nies:

|

te dojrałcć zastanie 2Wychodciem z raoe.

|

kiedy

—

się” m› zprawózesi mównie zhośi o teningnie poiiej pewne: | Dieter” mara w tadgr poziomi

o

| f Saczu” Wnadamy pliki mewarantje od

|

wystapiNmipi redlkacię wypracowanego 100—

|

walczyk: Tor Bowl: porobi rzy, sę z

|

wota do swej Rody na eszrami, zZdórnło

się

te.

18

Olrerowo

|

Waldocha tioz tawodaków 56 kos, kiedy: clo  

 

   
  

    

  
   

   ny ga zp
powiedza, te w mocach o wwa

 

      

  

      Darszy ciąć wa sr

———_

 

     

  

 

    
   
   
  

 

  
       

    
  
    

    
  
  
     
 

    



  
ciąć omsz sm. i
y=wostagik jubez pasji o wnik małe: wsudowodniże potroi też gryfwidowiskowo. ź moczów, które| miastem (wieystkie w kraju

| pie z Kolna, w Wiechcia
byt to. naje: terorocznytern—
opiate Nrna

trener Woje Nie
jeto. riee jena równocna:
czne te w s.12 trięcy wirów na siedoniew Pie ogiędco toal na naj:
wyn, światowym. poimie Wsiak grab dnimiodzietowe: pom. tym

wyl

—

Wysiarzy.Wióry: w po:cae z Poska, wręcz uniemaść
liwie: komiriowanie ine):yet stoji, Pron: roi
wrzyna do.

bezpardonowejwałki na crm boku i Po:tacy noezP” Rcisów okazali sjeu.

  

|»

 

nazcięgii
Vi z przej, narbia pontony z 18 z się:i Tez mAsik prawa

ta mieni mea nie
ta
nie
A przecież

EL 1

   
sięnie
triech pikaro,, się zadaniami

waymi
takie pomocników. W przepadku meczu w Piesię one znacznie więkire niż

carskim

—
.

miom

—

Gra:środka poli mieli didiira.dnejery nrzeczek i DoriaGętór

 

IMO kowtorowej«i murowanywam: do
turnieju — trenar i zawodnicy: podasz domoczu w Pile z ogromną powsią,

_—

je! 'y=sodniowe zarupowanie w wo.ścienych Biedronkach.. ineworań, Wójcieswinie udało się zaromodnić nanim

—|

najlepszychpikorzy: Nie byt ra: podWojciech:któg d praneco cza piuje do pierwszej reprazenic Powołanie doń oirzymaiownież Tomee Waloch 3nię wezmie pod uwagę te wytyl wysięp TomaszaTapinsktego — lara: get:
niy. to proie:mom ciu trenera

—

stao

—

sięustawienie lini obrony: wy:w niej.

   

stre

—

się

—

problemów .
nieo ze siecmowaniem ataku
Andrej Zostowiak po świe.nm zmienie — z tos regreserwoweco— w poprzednimprze

—:

brelon ten, że jes dezr:enienaparikiem niż

ma

ropie # Wi

JUSKOWIAK
znów dwa razy

 

Jak pierwiać nuty spotka»oi becie: Tryzest:boja ię: wadi, 9%nlende ijkie pit todo bodo send

 

 

mee jt doi, WpFanie odlewcY ae:
ie j w ido zako podamz miej raków z Iroc1se lie '?

Zaczyn się na nieelu” 54 morte” weśmle który »

  

 

jetc ak, t

   .apont bk mak — sk tree

10 Topor uma, te

© * opona 5Tekzek kukre; ty. kk wok23 142 roje, Arcik zł 2080Rx | ei mysia

z

stom. mosad wd NPKncropo nie trenoców,mol po selene)
Rozmawiał

PAWEŁ SMACZNY
b=nei
nago, kiedy WPula Domarnaskowy ta.3% lek to składa się do udac:

  

le zacześciedo to piSz paazao zatoZo se:sau22 300078Spte
Wrz JF powanie 2a pascję, brzymim spokojem 1 possości podł stek

 

bramkarza do siata 

secik usa:

 

ti

korzem

—

przytorniawówcze porę biędów.Innymi w 30 minucie, po d:de piki prez Pom Ścier:buki wyrwactrTomynie naje
'w

 

  konstoi. Z rowirymai zle
Sordo”seodioryna mic sie iure nie2mów, W końcówce drugiej porl oAnie ceni! ule m,mrzaów, % necie się teo#ych, w paru sa przodkaere,kunie ikraniec Ktak. Okazję do podten wysszenta prowadze my
 

 

TWW 77

mies
P je je k sk:niaNIKO jie mie delicji

ePańaeedo bardziej zaijeanych, steków, Nastypl|
p ześ sDao tak i snaee

to
rml W

fl wieniesowaini noe.lg 3» się z ommgle olka ne teedora: was”gl!Pole ony
 Tyc c 00”pla
erzewenemi posen,Dreniec zzprzjstenor: oeminie ge:mysnow: ]zacza” nosze zje:

uTPk Tie żeśmie przyio 29 snjes pnie m

 

  

 

ro,

 

lee kie miske

w

wiajego oka
 

———  



0108
©1uoogskzmvoropAuroroninan
azpewmrsu01peskaś
taleprdkmGrozo/wa| (7

ajgosAugoz.jodtu

~nupwiKaznysnapioozemiojdsuzopoś
Azi00y”yukuzbowzzouczoyoys
Azewezm”o2jeuopojlowowejspod
mwosłowuswepesodopstrawne

owuozozs0łpexsłone!opogouzoreukzido:
tj'ojodeozwozston

orzetuore'o090gwmgjodajsiejuofzedajz

zamiso!mpsopyczeuo

| w

Postiagolmuou
wu danie

wo tookwila?

emoty,ussziowag#zod15
~płazbszpowów

| 108

ZeóhJh97%  

wkupolokqozowzanuewiczokrs—

|
4

w

 
w.byjejkzsdoeuAursza

384@n2201 —. 027,4

Spoukzouepn
zowuwgibysA6zego;
wtoouesuodezgrząeąsza
oaonywe=nesóqwu
—xap

aa128

1opobuprj6jodoszozszemufojy—
+bzopowajowinorenopomods02—

«#

mep#z0woka—mig10sou
wrycrytys—;owszoogsez—

~nodeszszaugosu
wez~naifauon&wou03u0z0sAoobopysm

wktepnogluode

    

55

|
159]10geifomobumsosraw

jobeugopod

 

9IN
OYYNYIZIOdSIIN

:INSTOdOL

_ NVGy  



py—]w boa | deON—doe Peosiebo
baarca Panka bogate :
Fankowskiego z 1690 samegobo

zed. U7
Pwobasia

w 34oawnrpyledobedo o 16
parpri

— kanaI
najstarszychdooWee ore.

| oye| (ywa cześć osazjar:
goszcz wagę tonu Jo ”Parra| d areoSorai ! trwam.ciOnrszkozalozyź| w nan owe! orzFirmzdrużyneamet,| zaraPo wire* ZNOW| sia,2 rajepornErnoWOGb.| Se zoo: Nari Podee
ient Adama Leawonia z GKS

|

ZE Grzegorz kaiIce ea zona| dia / Croma Katar
w boku| Adam Owiorowakiz LKS Łódz;

rzymujaTomasz Sengowski z| PiotSimik z Ody Opole

IaO
nych finałów M zdominowały
kolenówz roprozenie,

z owa ci 1805. Podopieczni
Micha Biskup : o0y.| Mroniawa dabioetiego i Jane

m5 r dock z| złomańczuka w 13 spotaniach
|zdobyłaż 33 ode. Pokaźne koń

leń pozycja w aruga ini yo

|

żewanużynie
sporadyczna podega w| da
szane szoenowye, ke mai.| nuyrkum 0o 1090
za tego

|

grona owieża: Wartusz Sowa z
Pizie odrą doi się Umamić |Pont Warszawa, Jarostaw S0—
srzez Wysgo Renka. W se:| szyekiz UG › Jacek Sorbianz

| Symrośu tyto znie.| MaoJelcz Cia. Znaczne go.
zianie parinera w aleko, sia| rej (21 90% sraconych prezes
Andrzefa Swronowicza: W tym| de ie biox W ciagu

| sywacja jeg dametanej po:| raku szkoenowceń na utalo
| prawa. Wiróa tku kondyduńów| znależć wartościowych porne
najwyżej son akcje Rog| rów da ia chrońców: Sebestien

ości, WartaCHz Jagolo—| Koty! z Rakowa Częstochowa
w. Tomisza Karasióskiego zo| Tomasz Augustyniak z Lecha
Suis Woje Krzysztota| Poznań, igct Konat ze Sławy
Bodka zo 5x Mejac i Ooniela| Wadowic. W miau o Puchw
Ksplnskaz Poni Oytom. Mms| Spory maczoprzy powiariz
tx w jedenastce za.| tys zarówno walory otennywno,
szy iewalie miary. renerSa—| jaki siaba gra wobróne.Kóody w

podda eprwazianom| Gocyduiacej rozgrywce zabrakło
moż. www.mm tego pórwszego lemon, gów
oppzez| na powądiowio
Papairokezpyry Ww. warszawskim ternieju

7 uczestniczyła również
ram najniodsza reprezenta«

orze nż można byo PCV| ca. Polsk: Ka przed prym:
puszczać wypada| siom podopiecznizentacja rocznika 1974 zee »

Podopieczni Jana Pieszki i Sta:| ZBAekiego| yszarie DoromolaCnemicza poninaczej| żatynie oponiczsdocosa:
WOW| Przeto czerń ome tk
sty. Nie udało się powócyć

|

zyychstwa z sinym teamem
zypu o rok stwsżych kole:| 207Forenice z Pouniaiy—

bzy

jeny

punkcie w

|

na wyoranie ryrakzacj w onie
trzech meczach może świadczyć| W spotanu góre
o siabym przygotowaniu ao o| wzła Mya sia tzyczna Cze
trakuodoomości prychicznejze,| Sowaków. Podobnie byo wNo rjeży 106 wyklcznć| czanie tamiewe Lwowie. gdzie
wspókzialania obu czymiów Z| reprezentacja rocznika 1976 za.

względów wa.| Włatrzecie mojsco Obie mprezy
runki almośleryczna, koriszjej| potwardziy, że obrona i pomać
nia usalosią zroalzować pomoga| są najmocniejszymformacjami
programu pizygotowań do tj m.

|

zupow Znaczne gorzej wypad
prozy: Dodatkowa nastrozpoczy:| w neh bramkarze i napoi

siematyczne postępy sie:| nak każdy mocz z wia toma Kazmienz
»

 

   
bo 



 

47 — z z
ieee Thy 1 PZYZKZE
 

 
Wyraźnie

nad
kreską

OSOWANIE tyto niezbyt | |tak swerzzi
cy komentatorzy. ko—

dy okazało się, żo w
cjach do mistrzostw Europy
drużyn: młodzieżowych przyj
dzienem się potykać z Turcą,
andi Arglą.
tonie nio sracło ze swoj aktu.

żo tak mogą dz
mówż Polaków, zwo—
szcza z Wyso Bryyyskiń. No
bojakże unianarzokać na los w PEI * Pakktóry przydzielarywala tak RW Die odemaczęgorie nawet zdobycie Lswem
szosy jednogo putktu naw Dundalę zdobył on gola. i/ dzowa do kontuzji chorób. Na| śwsiawa się zdobycenku

|

msęjiPrzOkaCZA| uroszcie w towarzyskim spór

|

szczęście zabezpieczejący tęDoezato 20901848| kanu z Holandiąw Urechci

|

paroMarekBajor mocno sę w

|

i! imorów | Wioszaroweigo 12: reprezentacyjna szansę dosa! minionym sozorie Wyraźne gorzejA młotytych po konuzj AkanaKaka  sając sę perowaroscowyw(90 sezonu par 066 nw maików w grupie VI stanowi zna: har drużyny jurorów Arar pr wemkomita wizytówkę teamu

l

dlusz Onyszko i t próba Drużyna okrpiska wysępo| CAG NrSnow

|

sala. się bardzo udana. 60

|

wała z tegoy z reja

|

kie 0%

8.

Po porornym orzyJanusza Wlelka.

|

kowaiczyk, mmo tej bramki! rów. Me

*

w. rare | 304zepzezSry ME

|

woj randczykomi doprej po.| obowiobronne spady ina 68V ieywdo 1 21 stawy w Uirechcie. szybko 0900 Dłarzy: Nal oł pr 7800 mw weebataką o prawo sieru na i rzemaczi ol orze w zyje na Tankach mieMarek

|

będzie bardzo czkoskach okmpiekich w Baredorie

|

obrzeżem n Relik i Dariusz Adam.

|

WcdoPolacy zaczęl jeszcze w roku Prozeniacji młodzieżowej — z czuk. Ton ostatni zdradzał ra PRZYGOTOWANIA do so:Jesieni zoopoka: zreszta powodów

—|

sr,107,00,Zdocato Pz. roprozontacja m:ma wiem bra: CMi proso do kady narodowepro

|

bye i ę fon|

1

dzieżowa rozpoczęłana sadonia indyiekieso 10 rot namal suzytowego. Przed owarzysw »(równi 14 i ozzone z badanetesa biernia des: zeniawy:panem wa Pogoń możystać « Wmyze 21. Tolo dobry pragna

|

Andrzeja Juskowie:| są zgówychtiwowiej Nam. w ZabrzSyzrzed hasiężnym sezonemi! każa pw tych raj | rayPózno Równotw

|

walczył z stra drużyna Cze:| o w lape| bardziej znaczących, to powody się, jesrak naco gorze choSowacj. Ton sprawdzianspotkaniami. Pozwoti — i to akurat bardzo udane — pd lo to ma ryb uznanoUrT, zawodem, prazw okresowych orsiniz T znasz codzerma ora na dry|. choć można byo rolakoms miowym opiekunem, |amom modzezowym. Napast

|

gotgowymzaledwie W z u 4żo maieczrość ni Lecha Pozza: wróci co

|

rene bTwy„Kecay Polacy zwtasz| podstawowego składy dosłow:|na Grzegorza P Fay” yoWapaa ze moczu z Aga ta ow nie. za piętowurasa” w 60m

|

ni ć Prze: w w .tane — moga przynieść sukcós.|nucje

—”

arcywazni dz dłuższy cze po|PO iPolSietom, 58. oo te topra:

|

przesądzajacego:Jaksi późnej wodu kontużj Marci

|

wiolumeczach. Okrosami,czę— pionmano nateż

|

okazalo —maczuz andaw Byd:|

”

W środku pola mal stobyły to polowy. jak ujawnionenie specjalnej tundacj, na czele

|

goszczy taptan młodzieżowej

|

dowo z Holandia. Polacy

|

bodaj tjes napordzejkóre znany

”

Jak iż wsporwiatom Jerzy Brzęczyk, ale ten rok. | dyktował warunki ory: W tych stycznerama Dziki Wice onierał nio o sprawdza:

|

zalecedraga jego szę ce pu 0900 NN gry.Wtych syna,_.Temuumodym pikarzomeworzo—| nych pi y. Woroncetaka r.  slabsza nsezo0 poprzedni. Na =notdoalnowrączwarunkiszkóle— lig wiaściwie od zarania 10) szczęście odnałaz s naszonia, a do ga: stakże| drużyny V Aleksander Kiak | Odtycie Foku” soczed owóch—KMay Zamożni ga śyno:| at Dwusz GooWstr— mcznie jest moloym seba wOOOPORNO NEWTYgrodu tnansowa. Ws nysowaj się członie

|

zwie.

|

218%: SO ©0197 noeENEA Wójek jasno

|

bem niezastąpionym. Obawy! do

orz

ymwo

|

118 GORE on.sokreśli swą stratogią — |uenera, ko będzie go w san u rodySgNEL Eo]pragnie tpiernć zespół na odpowiednie zastanie w przy

|

przygotowanie Rzyczne. przez 3004. Gro: ALAWÓW — POLSKA 12 ptKomisy]a ych piłkarzach. Pojakieś niedyspozycj. roz

|

co 18 udalo mu się snri wy pa) zRS znakomicie Wy. NAN GoDOnyśzki wi rzymać na aużych d! ©2708 Tometra»
ię rozumiejąca i zgraną, asc noże o Ma:

|

owialniego guzka soczego

|

283 sa Four POSkA—

Us

1 65.

num

raj25 a Pais Wazów dogrowo

|

sie namal miejce ra lewej. 20% Waza ReA:1900009wsseyuw pranie miał pio Świercze

|

136%: PiaJoseon 0 tama,3.

VP|

wsk. ale na przytejcys

|

1988: wozi ” okowego| ozonie Przytorowa, przerwy |pozycj, może mak rdrz| 1998 Wiz1002RONworze ivonngach ego utrzymaniem TomaszWiec

|

129%. .POLKA (19.NES naszym! szczyckl Dariusz Kosońi Ry. z

 
atutem w dotonsywie: a szara Staniek stanowiz rog
kto wie czy

i

no w caej uzponinie
w środek obrony.

|

.W ataku stało występował= w. 3.

|

orzegorz Wielcarski ke! poza
poczakiem sezonu bramzę
yte w towarzyskim moczu z H:

2) |szowniąielmnacjnyn z Tacjadece d, Palaa

|

6Prezentowasry naszej pr.] tażwszej drsżyny. Niopokola w jako parner Wlcwaniegow na:tym składzie jedynie radnier.

|

padzie Janusz Wójck wystawia!mm skonność zawodnika W —| AdamaGrada tywrzesze
    


