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Losowanie boiska przed meczem Ruch — Polonia z Bytomia w Chorzowie zakończonym, wynikiem, remi
sowym. Od lewej sędzia mjr Sznaj der oraz kapitanowie drużyn. — Al szer (Ruch) i Szmidt I (Polonia)

16 niedzielnym spotkaniom pił
karskim I ; U Ligi przyglądało się
według doniesień prasowych ok.
90 tysięcy osób. Frekwencja na
6 meczach I Ligi była większa
(57.000) niż na 10 spotkaniach II
Lig. — 3-1.000 tysiące.
Listę najlepszych strzelców I Li
gi otwierają: Różankowski II 3
(Cracovia), Kohut, Gracz i Rupa
(Wisla). Cholewa (AKS), Szmidt
II (Polonia Bytom), Anioła i Bia
łas (ZZK Poznań) po 2 oraz Ró
żankowski i Radoń (Cracovia),
Nierychło (Lechia), Kołtuniak,
Wojciechowski. Czapczyk (ZZK),
Kulig (AKS), Przecherka i Cieślik
(Ruch), Włodarczyk i Gwoździńskil (ŁKS), Legutko i Mamon (Wi
sła), oraz Fuks (Górnik Bytom),
Oprych i Skoczek (Legia War
szawa) po 1.
W II Lidze w pierwszą niedzie
lę rozgrywek strzelono 44 bram
ki; przy czym na listę strzelców
zapisało się 28 piłkarzy. Nowak

(Garbarnia) 4 bramkami strzelo
nymi Gwardii (Szczecin) ma narazie pierwsze miejsce.
Nowak (Garbarń a) 4, Roik III
(Tarnovia), Kokot (Naprzód Lipiny), Foryszewski (Garbarnia) po
3, Rembecki i Kamiński (Pomo
rzanin), S'kora (Ostrovia), Krężel
(Baildon), Ruda (Górnik Radlin),
Pirych i Kokoszka (Tarnovia) po
2, Zawada i Kugowski (PTC), Bar
iosz. Jezierski i Wójcicki (Lublinianka), Pyziak (Radomiak), Pa
wlak (Bzura), Bożek (Garbarnia),
Kotowicz (Gwardia — Szczecin),
Piec I (Naprzód), Jung (Gwardia
Kielce), Franke (Górnik Radlin),
Boczachowski (Skra), Binek (Tar
novia), Obtułowicz
(Chełmek),
Szymczak (Pafawag) oraz Szur
ka cki po 1.

LEGIA — ŁKS w Warszawie
W. drugą niedzielę mistrzostw
WARTA — CRACOVIA w Po
piłkarskich, odbędą się w I Lidze
znaniu
następujące mecze:
AKS — GÓRNIK BYTOM
WISŁA — ZZK w Krakowie
Chorzowie
LECHIA — RUCH w Gdańsku
POLONIA BYTOM — POLO
NIA WARSZAWA w Bytomiu.
pierwsze spotkania w ubiegłą
nadzielę wydały przede
stkim dobre przygotowanie kon
dycyjne drużyn krakowskich, któ
re stosunkowo łatwo rozstrzygnę
ły zawody na swoją korzyść.
Zwróciło też uwagę wysokie
zwycięstwo kolejarzy poznańskioh, którzy w najbliższym meczu spotkają się z Wisłą. Będzie

Pokorski z Lechii gdańskiej podażą's trzeciej bramki . strzelonej’ dla
to niewątpliwie jeden z najbar Cracpvii przez Rózankowskiego. Od tego momentu zupełnie dobrze gra
dziej ciekawych meczów. Przy
jąca dotąd Lechia zrezygnowała z walki
pominamy.. że Wisła pokonała
Fot. E. Węglowski
ŁKS w Łodzi 8:2, a ZZK u siebie
chorzowski AKS 7:1.
Leader pierwszego tygodnia
mistrzostw i zeszłoroczny mistrz
Polski Cracovia; zagra w Pozna
niu z Wartą, mającą już jeden
punkt stracony w bezbramkowym
Chodzi, o atrakcję — odbędzie się
na Wybrzeżu. Lechia wprawdzie
przegrała z Cracovia pod Wawe
lem, ale u. siebie będzie napewno
■groźna dla chorzowskiego Ruchu,
który w meczu z Polonią bytom(Dokońćzenie na str. 2)

Cieflik z Ruchu podczas przeboju (w Środku) między Maroszem (z le
wej) i Suli kowskim
Fot. Kołkiéwieź

Zdjęcie z meczu Cracovia — Łechta Gdańsk. Rybicki — bramkarz Cracovii likwiduje groźny a tak napastników Wybrzeża
Frzed meczem Riokejowym

Polska - Czechosłowacja

mj Ostrawie
PRAGA, (tel) Międzypaństwowe
spotkanie w hokeju między Czecho
słowacją i Polską odbędzie się w
czwartek, 24 marca, na stadionie
Zespół ligowy Polonii z Bytomia; Szmidt I (z lewej), Koczapeki, zimowym w Ostrawie. W drużynie
Szmidt II, Sulikowski, Lelo nek, M arose, Bauerowi.cz,: Ceglarek, Wiś Czechosłowacji grać będą: inż. Mo
niewski, Tram pisz i Klimas
dry, Richter względnie Czerweny —

Sport polski i sprawa oszczędności

Sport polski jest częścią muszą znaleźć echo i realizację skontrolować celowość wszyst
Piłkarze Naprzodu z Lipin grający w II Lidze — grupa Południe. Stoją od lewej: Piec I, Najta (rez. bra mkarz), Danielewski, Golda, Kokot,
Kroczek, Brychcy, Duda, Kle sek, Kubocz, Bawaj i Michalski

składową całokształtu na
szego życia. Musi też odpo
wiadać potrzebom i programo
wi tego życia, nie może pozo
stawać z boku spraw, które po
zornie nawet zdają się nic
z nim nie mieć wspólnego.
Ważne przejawy z odcinka po
litycznego, kulturalnego, eko
nomicznego czy społecznego
Nagroda dla
Stanisława

Marusarza

W u, H Lidw - G^Tdia M«d

WARSZAWA. — Stanisławowi
Marusarzowi, najlepszemu pol
skiemu, skoczkowi podczas zawo
dów narciarskich o „Puchar
Tatr“, przyznano jako nagrodę
chronometr firmy „Eterna“, ufun
dowany przez fabrykę szwajcar
ską, w której zakupiono chrono
metry do mierzenia czasów na za
wodach.

na odcinku sportowym.
Mamy w tej chwili na myśli
akcję oszczędnościową, podję
tą przez f^mstwo i całe społe
czeństwo. Sport polski musi w
niej wziąć udział. Pierwszy
krok uczynił już Polski Zwią
zek Piłki Nożnej, nakazując
przy międzymiastowych rozmo
wach telefonicznych, wysyła
niu specjalnych delegatów dla
załatwiania spraw klubowych
w okręgach czy PZPN, względ
nie okręgowych w centrali.
PZPN-owi należy się uznanie
za inicjatywę oszczędności w
życiu sportowym, ale nie mo
żemy poprzestać jedynie na je
go akcji.
W organizacjach sportowych
wszystkich szczebli, w urzę
dach, zajmujących się zagadnie
niami kultury fizycznej, w ko
mitetach itd. istnieją ogromne
możliwości
zastosowania
oszczędności.
Trzeba
tylko

kich dotychczasowych wydat
ków.

W bramce, Trousilek,- Niemec, Hajny lub Macelis — na obronie. Pierw
szy atak poprowadzą gracze Ostra
wy — W.aszak. Blazek i Staniek, w
drugim " ataku znajdą się gracze
LTC Praga — Zabrodzky, Kbnopasek, Rozinak. W piątek wyjadą
gracze polskiej reprezentacji do
Ołomuńca, gdzie wystąpią w sobo
tę, 26 marca.
WARSZAWA. Na obozie kondycyj
nym w Zakopanem przód meczem ho
bejowym z Czechosłowacją przebywa
li: Maciejko, Więcek, Burda, Palus (Cra
oovla) Bromowicz. Dolewski, Swicara
(Legia), Lewacki, Csorich (KTH), Dy
bowski, Rypyść (Pomorzanin), Skar
żyński, Ziaja (Siemiaaiowiczaiika),
Hutta (Piast), Makutynowicz (LKS),
Zieliński (Gwardia), Gansinlec (Siła).
•eeeeeeeeeeeeeeeeee®»*

Mistrzostwa
pływackie juniorów
WARSZAWA. Polski Związek
Pływacki organizuje po rez pierw
szy mistrzostwa dla juniorów w
hall krytej. Zawody te odbędą się
w dniach 9 i 10 kwietnia w Łodzi.
Udział w nich mogą wziąć zawod
nicy w wieku do lat 18, nie będący
rekordzistami lub mistrzami Polski
na rok bieżący.
Program zawodów obejmuje bie
gi na 100 m. st. dow.. klas, i grzbiet,
200 m. st. klas, oraz 400 m et. dow.
w konkurencji męskiej i kobiecej.
W ramach tych zawcdow odbędą
się również mistrzostwa młodzi
ków. do których dopuszczeni Zosia
ną zawodnicy do lat 14
Konkurencje dla chłopców obej
mować będą biegi na: 100 m st.
dow., 400 m st. dow, 100 m st. klas.,
100 m st. grzbiet., sztafeta 5 — 50
m st. dow. oraz 3 X 100 m at.
zmień. Program dla dziewcząt obej
muje: 100 i 400 m st. dow, 100 m st.
klas.. 100 m st. grzbiet, i sztafetę
3 x. 50 m st. zmiennym.

Palemek — nowy gracz ligowe}
Cracovii
Rot. .Wąglowski
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PIŁKARZE ROZPOCZĘ-J MISTRZOSTWA NA ROZMO
KŁYCH BOISKACH

i horoskopy przed drugimi

2. 10.: Bułgaria — Polską w Buł
garii i Polska B — Bułgaria B %
zeszłorocznych rozgrywek w ek- Polsce.
straklasie była najlepszą druży28. 10.: Czechosłowacja — Poi.
ną, powinna wywieźć z Kielc dwa ska w CSR i
cenne punkty.
30. 10.: Polska — Czechosłowa
cja w Polsce.
o juniorach
Pomorska klasa A

(Dokończenie ze strony 1)
Częstochowie Skra w rozgrywce
Ską (2:2) nie wypad! nadzwyczaj z Polonią z Przemyśla, winna
uzyskać na własnym boisku punknie.
Stołeczna Legia po zwycięstwie ty. Tarnovia, która pod koniec
z Szombierkami jest faworytem
PZPN myśli
meczu z ŁKS na własnym boisku.
W Chorzowie AKS zagra z Gór
nikiem (Szombierki) z Bytomia.
Oba zespoły mają za sobą poraż
BYDGOSZCZ (ir). W pierwszych
W związku z rozpoczęciem sezonu
spotkaniach o mistrz, pomorskiej y.
ki w pierwszych meczach, oba piłkarskiego,
zarząd PZPN poświęca
A
bydgoska Brda pokonała na swoi®
wiele braków w składach, nie mó specjalną uwagę planowej akcji
Terminarz
terenie Cuiavie (Inowrocław) 2:1 (2:0)
wiąc już o formie. Rutyna prze wyszkoleniowej juniorów.
a w Wąbrzeźnie tarnt. Gwardia pako
mawia za AKS, bojowość i ambi
nała Chojniczankę w tym samym sto
Na wzór roku ubiegłego, zorgani
spotkań
sunk u 2:1 (2:0). Trzeci mecz między
cja za górnikami. AKS będzie zowany zostanie specjalnie obóz wy
bydgoską
Gwardią a grudziądzką wt.
chyba chciał zrewanżować się szkoleniowy dla utalentowanych ju
słą został przełożony na inny termin,
przed własną publicznością, ale ntorów. . Obóz będzie obejmował międzypaństwowych
Tabela rozgrywek przedstawia się
kibice Szombierek też chyba gro dwa turnusy trzytygodniowe, pc
w obecnej chwili następująco:
WARSZAWA. Terminarz mię Brda
8 14 19:11
madnie przybędą na chorzowskie około 150 zawodników każdy. Ter
min i miejsce obozu nie zostały dzypaństwowych spotkań piłkar Zawisza
7
9 23:11
boisko i nie zapomną o dopingu. jeszcze
8 14:1.3
ustalone. W zależności od skich na rok 1949 przedstawia się Gwardia (Bydg.)
Chojnlczanka
7 34:26
możliwości
zakwaterowania,
jako
Polonia bytomska, która w- pier
następująco:
Cuiavia
8
16:15
wszej rundzie rozgrywek zremi miejsce obozu przewidziany jest Ko
SGKS
8.
5.:
Rumunia
—
Polska
w
Ru

7
20:20
sowała z Ruchem, spotka się na watiiec.
Wisła
7
13:16
munii
i
Polska
B
—
Rumunia
B
Niezależnie od tego, projektowa
Gwardia
(Wąbrz.)
8
— Czy pan także uważa, panie redaktorze, że graliśmy bez własnym boisku ze swą warszaw
9:21
w
Poznaniu.
ny
jest
obóz
wyszkoleniowy
dla
BYDGOSZCZ (ir). Rozegrany w Gru
zarzutu i bardzo fair?
ską imienniczką. Gra będzie nie
19. 6.: Polska — Dania w Polsce. dziądzu
utalentowanych
piłkarzy
w
wieku
towarzyski
mecz
piłkarski
wątpliwie zacięta, a o wyniku za do lat 22. Duży nacisk położony bę
— Owszem! Gra była naprawdę czysta!
20. 7.: Węgry — Polska na Wę między miejscową Wisłą a A-klasodecyduje lepsza dyspozycja strza dzie na dokładne badania lekarskie, grzech, Polska B — Węgry B w "'yin zespołem okręgu gdańskiego
Gwidon Miklaszewski
z Tczewa zakończył się zwy
łowa,
szczególnie młodszych zawodników. Polsce i juniorzy Węgry — Pol : Unionem
clęstwem gospodarzy w stosunku 4:0
W drugiej Lidze odbędzie się Juniorzy będą mogli brać udział w ska na Węgrzech.
!
(1:0).
10 spotkań. W grupie północnej: zawodach jedynie po uprzednim ziba
Niedzielne mecze
POMORZANIN — OSTRO VIA daniu przez lekarza.
Ponadto postanowiono wprowa
w Toruniu
BZURA CHODAKÓW — OGNI dzić, począwszy od bieżącego roku,
Z
obu
stron
Olzy
zawody o puchar juniorów. W roz
Ligi Bokserskiej
SKO SIEDLCE w Warszawie
grywkach przewidziany jest udział
LUBLINIANKA — GARBAR około 16 drużyn, które walczyć bę
NIA w Lublinie
dą systemem pucharowym. Finał
W drugiej kolejce rozgrywek
WISŁA (tel.). W zawodach nar w składzie: Mrozek i Stebel (Be
WIDZEW — RADOMIAK w mistrzostw odbywać sie będzie co
Gwardia-Wisla
I Ligi Bokserskiej dojdzie do za Łodzi
roku w Warszawie. Regulamin pu ciarskich \w Wiśle brali również skid Śląski Leśna), Łamacz, Bruciętej walki pomiędzy mistrzem
GWARDIA SZCZECIN — PTC charu jest obecnie opracowywany. udział Polacy z Czechosłowacji, chański i Filipek (Groń Bystrzy»
Śląska Batorym, a wicemistrzem PABIANICE w Szczecinie.
Przed międzypaństwowym me którzy występowali jako repre ca).
mistrzem Krakowa
Polski Gwardia Wybrzeże. Gwar
czem juniorów Węgry — Polska (10 zentacja „Polskiej Rady Sokoła“
W grupie południowej:
Wszyscy dobrze reprezentowali
dia
bez
Kudłacika
i
Gignala,
ale
lipca)
przewidziani do reprezenta
w „koszu“ pań
CHEŁMEK — NAPRZÓD LIsport polski w Czechosłowacji. W
z Antkiewiczem w wadze lekkiej, PINY w Chełmku
cji zawodnicy odbędą 2-tygodniowy
konkurencji
skoków za
KRAKÓW. Rozegrano tu ostatnie może natrafić na silny opór Ba
BAILDON — PAFAWAG w obóz kondycyjny.
jął Mrozek 4 miejsce za Kulą,
łpotkania w klasie A w koszyków torego, który ma przewagę w wa Katowicach
Zakończenie
sezonu
ce pań i zaległe spotkanie w koszy gach cięższych.
Raszką i Węgrzykie wiczem, uzy
o Puchar Kałuży
polonia Świdnica — gór
kówce panów. Spotkania męskie
skując skoki 52,5 i 55 m, bijąc
Warszawska
Gwardia,
która
nik
RADLIN
w
Świdnicy
przyniosły na ogół przewidywane
łyżwiarskiego
Chrostka, Wieczorka i Tajnera.
Warszawa. Wydział Gier i Dy
SKRA CZĘSTOCHOWA — PO
wyniki. YMCA wygrała z AZS I b lekko uporała się w Łodzi z tam
Skok Mrożka był tylko o dwa me
44:30 (13:13) mimo udziału w grze tejszym Zrywem, spotka się na LONIA PRZEMYŚL w Często scypliny PZPN ustalił terminarz
try krótszy od skoku Kul».
w ZSRR
zawodników ligowych Kozdrója i własnym terenie ze Zjednocze chowie
rozgrywek o puchar Im. śp. Kału
Obuchowicza, zdobywając tym sa niem Bydgoszcz. Warszawianie,
GWARDIA KIELCE — TAR ży, jak następuje:
W sztafecie 3X10 juniorów 1
mym definitywnie mistrzostwo. przed którymi otwierają się per NOVIA w Kielcach.
MOSKWA. W Kirowie zakoń miejsce zajęła drużyna Polskiej
28. 4: Warszawa — Łódź, Poz
ZZK Olsza w ostatnim spotkaniu spektywy zdobycia mistrzostwa
W
grupie
północnej,
poza
spotnań — Kraków, Śląsk — Śląsk czono dwudniowe zawody łyż Rady Sokoła w składzie Stebel,
bez trudu pokonała Społem 39:29 Polski, są faworytem tego spot
kaniejn Lublin: a-nka — Garbar Opolski.
wiarskie w jeździe szybkiej o na Łamfec i Filipek w czasie 2,47,11.
(25:11). W niedzielę zaś 20. 3. Spo kania.
nią, gospodarze boisk są faworyłem kończąc również swe rozgryw
29. 5.: Śląsk Opolski — Poznań, grodę im. Kirowa (w punktacji
Zawodnicy z za Olzy otrzymali
W
Gdańsku
ciekawie
zapowiada
tam: Garbarnia, która wyjeżdża
ki po ambitnej grze wygrało z Wi
wieloboju mężczyzn i kobiet). Za zaproszenie
do Szczyrku.
się spotkanie Gedania — Zryw. do Lublina, wygrała swe ostatnie Łódź — Śląsk.
słą I łr 35:24 (20:10).
wody
te
były
oficjalnym
zakoń

5. 6. lub 23. 6.: Warszawa —
CIESZYN. W meczach piłkar
W obozie pań w sobotnim spotka Lepszą ósemkę posiada Zryw, ale spotkanie z Gwardią szczecińską, Kraków (data do uzgodnienia mię czeniem sezonu łyżwiarskiego w
niu Wisła nieoczekiwanie prze wobec słabej formy wykazanej w spotka w Lublinie nasilmy opór
skich za Olzą, uzyskano następu
dzy dwoma
zainteresowanymi Związku Radzieckim.
grywa z AZS 29:33. (13:22). Wystąpi, spotkaniu z warszawską Gwardią, miejscowej Lubllinianki.
jące wyniki: Siła Karwina —
Drugi
dzień
zawodów
stał
w
Okręgami).
ła ona do . tych zawodów bez Kir wielu liczy na wynik remisowy.
W grupie południowej Naprzód
Siła Trzyniec 0:3 (0:0), Sokół Modalszym
ciągu
pod
znakiem
nie

29. 6.: Kraków — Opole, Łódź
schen ek w obronie. Do niedziel
Terminarz niedzielnych spot Lipiny ,w. spotkaniu z Chełmkiem
— Ruch Bogumin 2:3 (0:2).
nych jednak zawodów z Cracovią, kań przedstawia się następująco: winien odnieść.. zwycięstwo. Rów •— Poznań, Śląsk — Warszawa.
sprzyjających warunków atmo glinów
oraz
Żel
które decydowały o mistrzostwie,
11. 9.: Poznań — Śląsk, War sferycznych, mimo to uzyskano 2:1 (1:1). Karwina — Leśna Sucha
w Warszawie: GWARDIA — nież Baildon ma szanse utrzy
wystąpiła już w pełnym składzie.
szawa
— Śląsk Opolski, Kraków szereg dobrych wyników.
ZJEDNOCZENI
mania
czołowego
miejsca
w
ta

I podczas, . gdy Wisła zagrała to
Wyścig na dystansie 1.000 me CIESZYN. Zarządy klubów cieszyń
w Gdańsku: GEDANIA — beli. Polonia świdnicka, której —. Łódź.
spotkanie ambitnie i dobrze tak
skich: KS ZMP Siła i KZ Metal 013. 11,: Poznań — Warszawa, trów w konkurencji kobiecej wy
tycznie, Cracovia prawie zawiodła. ZRYW
dobra, gąę. oglądaliśmy, ostatnio,
W pierwszej polewie meczu gra
w Katowicach: BATORY — w, Katowicach, ma -szanse poko Śląsk Opolski — Łódź, Śląsk — grała Selichowa w czasie 1:46,4
była wyrównana, w drugiej jednak GWARDIA GDANSK.
mm., przed Żukową. Ta ostatnia
nania radlińskiego Górnika.
W Kraków.
walnym zebraniu obu klubów, któ
części zawodów Wisła zaczyna prze
zrewanżowała się w biegu na
re odbędzie się w najbliższych
ważać w polu, co w szeregach Cradniach, omówione zostaną szczegó
3.000
m,
który
jest
jej
specjalno

covii wprowadza zdenerwowanie
ły, dotyczące fuzji oraz ustali się
ścią, wygrywając konkurencję w
w głównych zarysach program
i chaos w grze. Zawody zakończyły
Sprawy sportu
wiejskiego
czasie 5:40,2 min.
prac na najbliższą przyszłość.
się wysokim zwycięstwem Wisły
36:16 (13:18). Wyróżniły się: KirBieg na 1.500 m mężczyzn wy
schanek, Łaptaś, Kowalówka, Bulgrał Gołowczenko w czasie 2:28,2
żanka. Spotkaniem tym Wisła zdo
0 czym piszą inni...
min., a na 5.000 m zwyciężył
była mistrzostwo Okręgu i w
W Katowicach odbyła się przy
Dotychczas utworzono na terenie ku, Łobezie itd. zostały utworzone mistrz ZSRR Proszin w czasie
dniach od 25—27 marca br. weźmie
Rady Sportu Wiejskiego,
udział w finałowych rozgrywkach współudziale przedstawicieli. partii woj. śląsko-dąbrowskiego 20 Powia powiatowe
skład których wchodzą przedstawi 8:49,0 min,
„Główny Urząd Kultury Fizy
o mistrzostwo Polski w Grudziądzu. politycznych, organizacji społecz towy eh i 68 Gminnych Rad Sportu w
ciele
Samopomocy
Chłopskiej, Służ
W konkurencji żeńskiej pierw
cznej przystąpił do opracowania
nych i delegatów W o lew. Urzędu Wiejskiego a czynnych jest 48 Lu by Polsce, ZMP, Oświaty
Rolniczej.
przepisów organizacyjnych ,;F!
Końcowa tabela rozgrywek w ko
F. inauguracyjna konferencja dowych Zespołów Sportowych. Dzię Związku Zawodowego Robotników i sze miejsce i nagrodę im. Kirowa
szykówce panów łącznie z rezerwa - K.
technicznych Odznaki SprawnoWojewódzkiej Redy Sportu Wiej ki obecnej ofenzywnei działalności Pracowników Rolnych 1 Inspektoratu zdobyła Żukowa (Świerdłowsk), a
mi klubów ligowych.
ści Fizycznej."
skiego przy Związku Samopomocy Wojew. Rady Sportu Wiejskiego, Szkolnego. Czynnik społeczny jest w konkurencji męskiej zwyciężył
(„Wychowanie Fizyczne<ł)
YMCA
14 12 522:363
Chłopskiej, Licznie zebrani dele cyfra czynnych zespołów sporto więc w całości reprezentowany. W mistrz Radzieckich Związków Za
każdej Radzie jako fachowego dorad
Cracovia
14 11 600:349
wych
w
najbliższym
czasie
ulegnie
gaci
ZSCh..
ZMP.
SP
i
organizacji
wodowych
Gółowczenko
(Omsk).
„Włoski
zawodnik Cavanna
cę
dokooptowano
inspektora
kultury
Krowodrza
14
587:506
społecznych, zapoznali się z do tych zwiększeniu.
fizycznej.
Olsza
wstąpił do klasztoru. Padre
14
428:422
■czasowym
dorobkiem
Rady
Sportu
14
Konferencja zakończyła się ape
PMS
498:619
Francesco — jak 1 brzmi obecne
Zadaniem powiatowych Rad będzie MOSKWA. Mistrzostwa narciarskie
Wiejskiego i z szeroko zakreślony lem do wszystkich obecnych, aby utworzenie
14
Wisla Ib
345:434
imię motocyklisty — będzie te
Gminnych Rad Sportu
14
AZS Ib
mi planami rozwoju sportu wiej zwiększyli swe wysiłki w kierunku Wiejskiego,
353:501
Armenii,
które
trwały
przez
pięć
raz część swych modłów poświę
które z kolei zajmą się
Społem
14
444:583
dni, przy udziale 160 zawodników,
skiego na przyszłość.
um asowi enia kultury fizycznej wsi reorganizacją dotychczasowych kół
cał za tych motocyklistów, któ
przyniosły następujące wyniki: 10
sportowych
na
Ludowe
Zespoły
Spor
polskiej.
(Z
ak.)
rzy
omijają międzynarodowe
W przemówieniach podkreślano
km — Petrosiak (Dynamo) 40,70 min
towe. Na terenie województwa szcze
Końcowa tabela rozgrywek koszy-------przepisy..."
ważkość podniesienia ¡kultury fi13 km Kosabian 1.33.25 min.; 30 km
SZCZECIN. Akcja usportowienia cińskiego pierwsza Rada Gminna po
fcóWki panów bez rezerw ligowych.
"
(,.Motocykl“)
— Minacakanian (Hukano-nsid ozyczutej wsi polskiej, zainiedbanej wsi na terenie całej Polski postępuje wstała we wsi Radawnica, pow. Zło
kręg) 2.28.25 min. W konkurencji
471:273
Cracovia
praez rządy Polski przedwrześnio raźno naprzód. Również na Pomorzu tów istniejąca właściwie już od IMG
„Posiadanie wielkiej ilości ba
kobiet
najlepszy
czas
na
5
i
8
km
Zachodnim
znalazła
swoje
właściwe
YMCA
432:355
roku. Ośrodek ten może się już teraz
wej. „Dzięki wspólnym wysiłkom
senów i krytych pływalni to
uzyskała Torrosian (Spartak) 30.3«
echo. W Szczecinie od pewnego czasu poszczycić poważnymi osiągnięciami.
Krowodrza
391:366
partii politycznych i organizacji utworzona
jeszcze me wszystko ■— trzeba
min 1 49.48 min.
została
Wojewódzka
Rada
PMS
385:495
Rozegrał
szereg
zawodów,
szczegól

młodzieżowych a szczególnie' ZMP Sportu Wiejskiego, początkowo or nie w piłce nożnej i ręcznej. Dyspo
mieć serce i zapał do sportu
Olsza
290:346
pływackiego.“
gan ten napotykał na pewne trud nuje dobrym boiskiem i dostateczną
MOSKWA. Aeroklub ZSRR za
Społem
310:464
ności organizacyjne. Obecnie wszel ilością inwentarza.
(„Express Wieczorny")
twierdził, jako nowy rekord Związ
MIEJ- na wsi wkroczy na nowe tory, któ kie lody zostały przełamane i Woje
LISTA STRZELCÓW DO 10 ______
ku
Radzieckiego
w
skokach
ze
spa
„Reprezentację
piłkarską Pol
W
akcji
organizacji
Ośrodków
Spor
wódzka
Rada
przystąpiła
do
właści

&CA: 1) Spytkowskl (Krowodrza) 282; re w rezultacie podniosą tężyznę
ski oczekują w tym roku bardzo
towych na wsiach Pomorza Zachod dochronem wyczyn pkt. Bystrowa,
2) Giergiel (PMS) 205 ; 3) Ludzik (Cra fizyczną wsi polskiej a tym samym wej pracy.
który
dokonał
skoku
z
samolotu,
le
niego
z
ramienia
Woje
w.
Rady
Spor

W
24
powiatach
m.
m.
w
Myślibo

ciężkie walki.“
covia) 181: 4) Bielski (AZS) 166: 5) La podniesie się poziom zdrowia war
rzu. Stargardzie, Choszcznie. Draw tu Wiejskiego udział wzięli ob. ob. cą-cego z szybkością 754 km/godz.
(„Sport“ — Koszyce)
ska (Cracovia) 157; 6) Buczyński (Ol
(Ćwik) na wysokości 1.920 m.
sku, Koszalinie, Słupsku, Szczecln- Dałkowski i Gabryjeewicz.
sza) 133; 7) Mazanek (Społem) 139; 8) stwy chłopskiej.“
Ciecielski R. (Cracovia) 137; 9) Bar
Szczegółowy referat p. t. „Sport
tik (Wisła) 137; 10) Wawro
—
(YMCA)
-------na wsi na nowej drodze“, wygłosił ■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiie
przedstawiciel Rady Głównej Spor
Tabela rozgrywek koszykówki pań: tu Wiejskiego, ob. Rzeszot, który X grodu Pod
254:96
Wisla
zsumował dotychczasowe wyniki
Cracovia
5 117:83
i przedstawił zebranym zadania,
AZS
3 126:99
jakie zakreśliła sobie Główna Rada
Krowodrza
e
63:262
[¡1- Na walnym zebraniu RKS Zwie 33:23 (22:13), AZS — Krowodrza 52:20 17.30 w lokalu klubowym ul. Jacho danie się w I r. Nogi, Stysiał (Cr)
Sportu Wiejskiego. M. in. w roku
Do rozegrania pozostał
.
____
___ bieżącym przewiduje się przeszko rzynieckiego, które odbyło się w o- (18:14). W konk. męskiej: (zaległe spot wicza.
jeszcze mecz
Cracovia — AZS. który zadecyduje o lenie ponad 2.000 instruktorów becności delegata Zarządń' Gl. Zw. kania): YMCA — AZS Ib 44.30 (13:13), tłj Zarząd Akad. Zw. Morskiego wypunktował Jasińskiego, Gliński
wicemistrzostwie.
Prac. Budowlanych Borkowskie Olsza — Społem 39:20 (25:11). Społem oddział Kraków zawiadamia, że ter (W) pokonał Majosa, Ryś (W) wy
sportu wiejskiego oraz budowę Zaw.uchwalono
min zgłaszania podań o przyjęcie na grał przez tko ze Sternalskim. Sę
przystąpienie klubu do — Gw. Wisła Ib 35:24 (20:10).
LISTA STRZELCÓW W KOSZY boisk sportowych i zaopatrzenie wsi go
wakacyjne na wybrzeżu dla dziował w ringu Stuss, na punkty
Zw,
Zaw.
Prac. Budowlanych. Nowa
9, W spotkaniach piłkarskich Ska praktyki
KÓWCE PAK: 1) Łaptas (Wisła) 151; w odpowiedni sprzęt sportowy. Da nazwa klubu
studentów
uczelni upły
będzie
brzmiała
ZS
Bu

2) Mamińska (AZS) 60; 3) Kowalówka leko idącą pomoc w tym wypadku dowlani. Nowy zarząd: prezes hono wina pokonała Czarnych 7:2 (3:1) a wa z dn. 23krakowskich
kwietnia br. Praktyki o- Witkowski, Solek i Kowaliński.
(Wisła) 42: 4) Szryniawska (Cracovia) daje Państwo, które niezależnie od rowy — A. Wajda; prezes W. Wajda; Plaszowianką zremisowała z Bieża- bejmują dział
mechaniczny
W drugim meczu Chemik Gro
nowianką 1:1 (0:0). Bramkę dla Bieża dyczmo-budowlany i handlowy.urbani41; 5) Szeligiewlcz (AZS) 37; 6) ProZgło ble pokonał Gwardię z Rzeszowa
chal (Krowodrza) 31; 7) Janusz (AZS) pokrycia wszystkich kosztów zwią wiceprezesi: Wolnioki. Sznajder, Obo. no wianki strzelił Flanek, wyrównał szenia
przyjmuje
sekretariat
ul.
Grze

30; 8) Starzeńśka (Cracovia) 25; 9) zanych a wyszkoleniem odpowie*- klewicz, Marchewczyk, sekretarz — Sroka.
górzecka 8. m. 5 w piątki, godz 19.20. 10:6. W Gwardii wyróżnili się DoBulżanka (Wisła) 23; 10) Garzyńska dniej ilości instruktorów sporto Kuśmicrz; skarbnik — Warchal.
91 AZS politechnika pokonał w @1 Ze względu na zły stań boisk brosielski, Jabłoński, Krowi ak,
(Cracovia) 15.
wych, wyasygnowało sumę 100 mi
na prowincji WG i D KOZPN posta Faliszewski, wśród krakowian
meczu
piłki
wodnej
AZS
Akad.
Gór

Na zebraniu Gminnej Rady Spor nicza 4:3 (1:3).
(Ber)
lionów złotych na cele rozwoju tu%Wiejskiego
nowił przełożyć termin rozpoczęcia
w Różnicach Wielkich
rozgrywek
kl. C z dnia 27 bm. na 3 Piszczek, Moniak i Pieniążek.
aportu wiejskiego. Subwencje Spół k.
Wieliczki, w którym uczestniczył
kwietnia.
31
Krakowski
Klub
Cyklistów
1
Mo
Przybylski (Gw) wygrał z Szy
dzielczości, KCZZ i samorządów przedstawiciel
zarządu
Po
w.
J.
Wro

tocyklistów
w
Krakowie
zorganizował
WARSZAWA. Polski Związek Ko terytorialnych wynoszą łącznie ok. na, wybrano zarząd Gminnej Rady w dnia 23 bm.
mańskim, Cholewa (Gr) zwycię
wykład
inż.
Nawratlla
pt.
KRAKÓW. Ostatnio rozegrano żył vo z Jabłońskim (w spotkaniu
Larski otrzymał we czwartek wiado. 500 milionów zł. ZMP jak również składzie: przewodniczący — W. Dy- „Regulacja gaźinika motocyklowego
Państw. Nier. Ziemskie zadeklaro manus (ZSCH), członkowie — Nawalny AMAL“.
w Krakowie dwa spotkania bok tow. wygrał rzeszowianin), Pisz
mość z Pragi potwierdzającą przy wały
(25SH).
W.
Nowak
(kom.
SP),'
Kaczora
przyjście z pomocą w sprzę
... . ZKS
__ Garbarnia
______ serskie. W pierwszym Wawel zwy czek (Gr) wygrał przez tko z
jazd reprezentacji Czechosłowacji w cie " sportowym stojącym do ich (ZMP), Wąsik (Samorząd Gminny), 9i Walne zebranie
Młotkowskl (Ośw. Rota.), H. Kowal i zwołane zostało na czwartek 24 bm. ciężył CracoVię 9:7. Najładniejszą Dobrosielskim w II rundzie, So
piłce rowerowej ne mecz międzypań dyspozycji, nowoutworzonym Ludo Z.
Kułakowski. Sekretarzem został O godz. 17 w sali konferencyjnej walkę stoczyli Rotnicki — Pawlus jek (Gr) wypunktował Wisza.
stwowy z Polską w dniu 9 maja br. wym Zespołom Sportowym.
Surówka (kier, szkoły powszechnej). OKZZ, Rynek Gł. 34, I p.
w lekkiej, pozostałe spotkania na Krowiakowi (Gw) poddał się w I
Spotkanie to rozegrane zostanie na
Qi Walne zebranie sekcji wioślar słabym poziomie. Wyniki od mu starciu, Zieliński, Lisik (Gr) prze
W roku bież, w miesiącach lipcu
Gi W decydującym spotkaniu ko skiej
Kraków zwołane zostało na szel: Wojtysiak (W) pokonał Mar grał przez tko z Faliszewskim,
stadionie W.P. w programie zakoń i sierpniu, odbędą się pierwsze mi szykówki żeńskiej o mistrzostwo kra 24 bm.AZS(czwartek)
godz. 19 w malej
ki. A Gwardia — Wisła po
czenia międzynarodowego wyścigu strzostwa Ludowych Zespołów Spor kowsklej
sali gimnastycznej Polskiej YMCA, ul. tę, Leja (Cr) znokautował wir. Moniak (Gr) zwyciężył Kościółka,
konała
Cracovię
36:16
(13:8),
zdoby

towyćh. W manifestacji z okazji wając mistrzostwo okręgu przed Gra- Krowoderska 8. Obecność wszystkich Derbińskiego, Śmigielski (W) zre a Pieniążek (Gr) Borka. Sędzio
kolarskiego Praga — Warszawa, or Święta Pracy, jaka odbędzie się w
covlą; AZS i Krowodrzą, w pozosta członków obowiązkowa.
ganizowanego przez redakcję „Try dniu 1 maja w Katowicach weźmie łych spotkaniach uzyskano następują tfh Doroczne walne zebranie Dęb misował z Góreckim, Rotnicki wał w ringu kpt. Strasser, na
również
udział
1.000
członków
LZS.
ce wyniki: AZS — Gwardia Wisła skiego ZKS odbędzie się 26 bm o godz. (W) zwyciężył Pawlusa, w lekkiej punkty Sołek, Pankowski i Mu
buny Ludu“ i „Rudeho Prava“.
II Daniec (Cr) wygrał przez pod- szyński.
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PĘDU
O

puchar

premiera Cyrankiewicza

Szybciej, jeszcze szybciej, naj zdecydowanie. W chwili, gdy pies 1 A na wodzie? W r. 1492 Kolumb
zostało ustalone. Obliczył to
szybciej — to hasło pływaka, bie minąłby taśmę na mecie stume- | przejechał Atlantyk w 70 dniach, już
b. angielski spr.ntęr Abrahams,
gacza, automobilisty, pilota itp,
trowki, Owens byłby dopiero na ¡ tzn.. iż jego statek-żaglowiec ro- który twierdzi, iż przy serwisie
„Szał pędu“ — to najistotniej 60 metrze. Koń wyścigowy jest bił około 3 km na godzinę. Dziś Bill Tildena ,,piłka-pocisk“ pruła
sza cecha życia w ogóle. Ziemia tez znacznie szybszy od biegacza- .Niebieska Wstęga" płynie z szyb- powietrze z szybkością 240 km na
pędzi w przestworzach szybciej sprintera. Malkontent, który uwa I kością nie mniejszą jak 50 km na godzinę!
niż księżyc. Inne planety szybciej
Człowiek przeniósł swój „szał
niż ziemia. Fale światła szybciej
niż inne planety. Szybkość fali
pędu" także w przestworza. Wy
świetlnych — wydają się jednak
nalazł samolot. W r. 1909 Francuz
górną granicą wszelkiej możliwej
Bleriot przeleciał kanał La Man
szybkości. Nic nie jest szybsze od
che na ..monoplanie“. Było to tzw.
fal świetlnych. Na razie przynaj
„pierwsze przejście", czyli pierw
mniej. Bo i ten „rekord" może
szy przelot. Pokrył ten dystans,
być pewnego dnia pobity przez
tj. około 50 km, w ciągu 37 minut,
jakiegoś uczonego, który z uśmie
chem oświadczy, że znalazł fale,
a więc z przeciętną szybkością
które jeszcze szybciej biegną niż
około 95 km na godzi nę. Dziś sa
fale światła.
molot osiąga 1.300 km na godzinę.
Tak jest dziś i tak było dawCóż to jednak znaczy w porów
iniej. Nawet za czasów Szekspira,
jak wynika z jego „Snu Nocy Let
naniu z szybkością w wszech
niej“, w której Oberon, król El
świacie! Taka sobie ziemia rob: w
fów, tak rozmawia z nieśmiertel
1 sekundzie tylko 30 km. a więc
nym Puckiem, diablikiem-choch108.000 km godz. Tzw. gigantem
likiem:
szybkości,
nieprześcignionym
OBERON: Przynieś mi ziele i przyjdź
tu z powrotem.
jest światło, które pędzi, jak wia
Nim Lewiatan (wieloryb)
domo. z szybkością 300 tysięcy km
mil 5 przepłynie z łoskotem
na sekundę, a więc robi 1 miliard
PUCK: Jedno zrobię w okół ziemi
okrążenie
100 milionów kilometrów na go
i
I w minut czterdzieści speł
nię twe życzenie.
dzinę.
Oberon żąda, aby Puck prze
Na zakończenie jeszcze 1 re
biegł 8 km w ciągu 12 minut
kord. Osobliwy. Włosy mianowi
(5 mil = 8 km, które wieloryb,
cie rosną z szybkością 0,000,000,3
płynący z przeciętną szybkością
40 km na godzinę, przepłynie w ża, że zwierzęta mają przecież 4 godzinę. A na łodzi wyścigowej cm na sekundę. Kto nie wierzy,
ciągu 12 minut). Puck zaś obiecuje nogi i powinny biec jeszcze raz niedawno zmarły rekordzista Mal niech sprawdzi.
być szybszym, bo chce 40.000 km, tak szybko jak dwunożny czło colm Campbell rozwinął nawet
Wszystkie inne dane zostały już Fragment z wyścigu kolarskiego na przełaj w Warszawie (pod Biela
tj. 1 okrążenie ziemi, przebiec w wiek, niech wie, iż dwunożny przeszło 200 km na godzinę.
sprawdzone.
nami nad Wisłą) o nagrodę Premie ra Cyrankiewicza. Wyścig wygrała
ciągu 40 minut. Szybkość więc struś robi 60 km na godzinę.
A z jaką szybkością może lecieć
fantastyczna, bo około 60.000 km
drużyna Samorządowca
J. RAKOCZY
piłka tenisowa przy serwisie? I to
Antylopa
może
na
krótkiej
trana godzinę, albo 16.666 metrów
sie
rozwinąć
szybkość
80
kilome

na sekundę.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIlillllllllH
trów na godzinę, a lew nawet 100
Jessie Owens, rekordzista świa km na godz. Wśród ptaków re
ta na 100 m. pozostałby daleko w kordzistą szybkości nie jest ani
tyle ze swymi 10,2 sek. na 100 m, gołąb, ani orzeł. Gołąb-wyścigoList
z
Rumunii
albo 9.8 metrów w 1 sekundzie. wiec robi 100 km na godzinę, orzeł
Nie mówiąc już o .. . ślimaku, któ już 200 km, a mała jaskółka na
rego rekord jest 0,09 milimetra wet 220 km na godzinę.
na sekundę.
Człowiek nie mógł pogodzić się
Johnny Weissmiller, rekordzi- z tym, iż jest powolniejszy od
narciarskich urządzonych przez obejmując atletykę, piłkę ręczną,
6ta-pływak, szalenie szybko „cra zwierząt. Zaczął, więc rozmyśliOrganizację Sportu Ludowego. W gimnastykę i boks.
wlowa!“ swe 100 m. Tak się przy wać, jak powiększyć swą szyb
roku bieżącym ilość ludowych
najmniej wydawało. Tymczasem kość. Przypiął łyżwy do nóg. I po
imprez sportowych w Ludowej
Dwa wielkie ludowe biegi -a
ta szybkość była tylko złudze szło lepiej, bo podczas gdy GunRepublice Rumuńskiej jest znacz przełaj odbędą się na wiosnę i w
niem. Po dokonaniu małego obli dar Hägg 3.000 km przebiegał w
na.
jesieni. Pierwszy z nich, dla ucz
czenia okazało się, iż Weissmiller około 8 minut, łyżwiarz Kuźnieczenia 1 Maja, odbędzie się 24
pływał z szybkością aż 6,2 km na cow w tym samym czasie zrobił
Ludowe mistrzostwa szachowe, kwietnia, drugi zaś, dla uczczenia
godzinę. Inny „pływak“, a mia 5.000 metrów. Potem wynalazł
które zgromadziły przy szachow 7 listopada — 30 października.
nowicie ... kropla deszczu, ma rower. Dziś rekordzista rowerowy
nicach 50 tysięcy graczy, rekru
znacznie szybszy pęd. bo spada z potrafi za prowadzeniem ..przepeTe wielkie manifestację sporto
tujących się ze wszystkich warstw
szybkością 40 km na godzinę.
społeczeństwa: robotników, chło we mają charakter ludowy przez
dałować“ 70 km na godzinę. Na
pów, uczniów, żołnierzy, studen masowość udziału w nich. Wezmą
p Człowiek wcale nie ma powodu własnych nogach. Narciarz-zjazw nich udział Związki Zawodo
tów i td.
do dumy z szybkości, osiągniętej dowiec szusuje nawet z szybko
*
we itp. oraz młodzież, która już
własnymi nogami. Byle zwierzę ścią 100, a na specjalnych trasach
Puchar Młodzieży, o który roz rozpoczęła treningi do biegu wiomoże go pokonać. W wyścigu z nawet z 140-kilometrową szybko
G. Florian
grywki rozpoczną się 10 kwietnia, se- ego.
psem-chartem, przegrałby np. Jes ścią.
sie Owens w najlepszej formie
Następnie zjawił się motor. 50
Uroczysta defila
lat temu ustanowiono samochodo
da uczestników fi
wy rekord szybkości w granicach
nału popularnego
około 100 km na godzinę. W roku
biegu narciarskie
1920 osiągnięto już 350 km, w ro
go na przełaj w
ku 1935 500 km, a dziś wyścigo
Poiana-B rasów.
wiec osiąga na samochodzie do 600 Dzieci górników z Bata Mere brały liczny udział w popularnym bieAczkolwiek wa
.
gu narciarskim
km na godzinę. I to nie jest je
runki śnieżne nie
szcze ostatnie słowo.
były dobre, w ca
Bukareszt, w marcu
łej Rumunii uŻycie sportowe Rumunii zaczy
dział w tych bie
na się kształtować pod znakiem
gach wzięło 16
Opinia Sztama
wznowionych mistrzostw piłkar
tysięcy zawodni
Dolny Śląsk ma talenty
skich. Jeszcze przed rozpoczęciem
ków. Zwycięzcy
oficjalnych rozgrywek
CSUT
biegów regional
(Klub Sportowy Uniwersytecki
nych całego kra
w Temeszwarze, dawniej Politech
i wyrobioną publiczność
ju spotkali sig w
nika) zwyciężył Jiul 3:0. Zanim
finale w PoianaTrenera PZB Feliksa Sztama, jej wyrobieniu sportowym, czego przejdziemy do podania dalszych
Brasov.
spotkałem na dworcu w Bydgo najlepszym dowodem była nie wyników, należy zwrócić uwagę
szczy, a że droga wypadła nam spotykana u nas ilość widzów na na zmiany nazw niektórych klu
wspólnie na Warszawę, pogawę meczu Polska — Węgry w Hali bów. I tak CSUC oznacza Uniwer
dziliśmy w wagonie na tematy Ludowej. Fakt ten był nie bez sytecki Klub Sportowy w Cluju,
Rewia najsilniejszych ludzi na meczu
sportowe, przede wszystkim pięś znaczenia na decyzję zarządu dawny U „Gaz-Metan“ — dawny
ciarskie — dolnośląskie. Wypo Polskiego Związku Bokserskiego, „Zoule Rosii“ względnie „Vitro„Związkowiec“ - „Kolejarz“
wiedzi rutynowanego nauczyciela który postanowił tegoroczne mi metan“ lub wreszcie CSMM.
boksu na tema pięściarstwa dol strzostwa Polski, zorganizować
Wyniki ostatnich rozgrywek
nośląskiego fcyły bardzo obiek właśnie we Wrocławiu. •
przedstawiają się następująco:
tywne i pochlebne.
Bukareszt: Petrolul—CSUT 1:2
Zbigniew Swierczyński
WARSZAWA Zrzeszenie Sporto
— Sport bokserski — mówił on
(0:0); Bukareszt: CSCA-CFRB 1:1 we Związkowiec organizuje zawody
Szczecin tworzy
— doszedł na Dolnym Śląsku szyb
(0:0); Petrosani: Jiul—Dinamo 3:2 zapaśnicze między reprezentacjami
Pozdrowienie dla Czytelników od kimi krokami do poziomu czołów
(3:1); Arad—ITA—CSUC 4:1 (2:1); Zrzeszeń Sportowych Kolejarz—
samodzielny
drużyny pi.karsk.iej GZKS Szom ki takich okręgów, jak Górny
Cluj: CFRC—Gaz-Metan 2:2 (1:2); Związkowiec w dniu 27 marca, o
bierki, która przed rozpoczęciem Śląsk, Poznań i Łódź. Organiza
godz.
19
w
sali
Polskiej
YMCA
w
Tg. Mines: RATA—ICO 0:3 (0:2). Warszawie.
okrąg tenisowy
mistrzostw przebywała na wcza
cyjnie i poziomem dorównuje też
Wielkimi niespodziankami były
sach w okolicy Bielska
Tenisiści
szczecińscy znaleźli wspól
Obie
drużyny
wystąpią
w
najsil

starym okręgom, mającym duży
przegrane Petrolulu i RATA, któ
niejszych składek, toteż spodzie ny język i po wielokrotnym odkłada
re to drużyny zostały pobite na wać
dorobek.
niu
zebrania
doszli do porozumienia,
się należy kilku ciekawych
— Siła i dynamizm sportu dol
własnym terenie.
radząc w ostatnich dniach nad po
Walk.
nośląskiego — twierdzi Sztam —
Były mistrz i obrońca Pucharu
prawą stosunków.
W muszej reprezentant Polski, Celem usprawnienia pracy jedno
wynikają z umasowienia i szero
Ludowej Republiki Rumuńskiej,
Rokita
(Zw.)
zmierzy
się
z
nowym
kiego zainteresowania młodzieży,
raz jeszcze pokazał swe walory. mistrzem Polski, Sznajdrem (K). W myślną uchwałą powołano do życia
która garnie się do boksu.
ICO umocnił swą pozycję leade koguciej walczyć będzie mistrz samodzielny okręg' tenisowy Pomorza
Tu trener przytacza, jak prowa
ra. bijąc pewnie RATA.
Polski. Tobola (Zw.) z Grządzielew Zachodniego z siedzibą w Szczecinie.
dząc we Wrocławiu pierwszy
Piętnasta runda rozgrywek ö skim (K). W piórkowej Jasiński W dyskusji zwrócono uwagę na po
kurs, zgłosiła mu się taka ilość
mistrzostwo została odłożona ze (Zw) spotka się z reprezentantem trzebę złączenia się dotychczas istnie
kandydatów, iż nie mógł jej po
względu na warunki atmosferycz Polski. Kauchem (K). Na mistrzost jącego Szczecińskiego Klubu Teniso
Polski spotkanie wygrał Ja wego do jednego z działających już
mieścić w sali dawnego IKS przy
ne. Rozgrywki tej rundy nastąpią wach
siński, istnieje jednak opinia, że Zrzeszeń Sportowych. Postanowiono
ul. Rzeźniczej. Młodzież dolno
dodatkowo w terminie, który u- Kauch został pokrzywdzony. Walka otoczyć
właściwą opieką wszystkie
śląska stanowi element bardzo po
stali Rumuński Związek Piłki ta będzie najciekawszym spotka korty tenisowe i oddać pod nadzór
datny dla boksu, trzeba tylko tej
Nożnej.
niem wieczoru. W lekkiej. Stróżek klubów. Omówiono również sprawy
młodzieży zapewnić należytą opie
Wyniki czternastu rund przed (Zw) spotka się z Jakubowiczem wyszkoleniowe i popularyzacji sportu
(K). W półśredniej mistrz Polski. tenisowego wśród najmłodszych.
kę wyszkoleniową.
stawia poniższa tabelka:
14 10 2 2 40:20=22 Gołaś (Zw) z Mielczakiem (K). W Przeniesienie się na stałe do Gliwic,
1. ICO (1)
— Niestety, brak odpowiedniej
średniej
Radoń (Zw) z Grytem (K).
2.
CFRT
(2)
14
9
1
4
32:16
=
19
kadry instruktorskiej,, to nie tyl
14 7 2 5 27:25=16 W półciężkiej mistrz. Polski. Bajo jak to podało jedno z pism sporto
3. RATA (3)
ko bolączka sportu bokserskiego.
14
7
2
5
25:24
=
16
4. CFR C. (5)
rek (Zw) zmierzy się z Krawczy wych. znanej pary tenisistów małżeń
5. Dinamo (4)
14 6 3 5 24:21 = 15 kiem (K). W ciężkiej reprezentant stwa Tłoczyńskich okazuje się przed
W szczególhości Wrocław nie ma
14 4 7 3 21:17 = 15
fi. ITA (fi)
Szajewski (Zw) z Nowaczy wczesne Tłoczyńscy przyrzekli przy
dostatecznej ilości trenerów. Po
7. CSUT (7)
14 71 fi 28:22=15 Polski.
najmniej na razie czynnie współpra
cieszającym wprawdzie faktem
fi.CFR B (fi)
14 62 625:18=14 kiem (K).
cować.
9. Tiul (10)
14 5 4 5 22:27=14
jest, że wielu dobrych i rutyno
10. CSCA (9)
14 4 5 5 30:33=13 KIJÓW. Na krytych kortach teniso Do nowowybranych władz okręgu
wanych zawodników przenosi się
wych w Kijowie rozegrano zimowe należą: prezes — Grotowski (dyr. f-ki
11. CSUC (11)
14 5 2 7 22:27=12
na Dolny Śląsk i w przyszłości
mistrzostwa Ukrainy. W zespole
14 43 720:23=11
12. Petrolul (12)
zastępca prezesa — Żekobiet zwyciężyła Sawicka (Bolsze superfosfatu).
13. Metaloch (13)
14 3 2 9 23:47= 8
będą oni mogli uzupełniać kadrę
wik)
nad Hutarewą (Dynamo) 6:4 laskiewicz (AZS), sekretarz — TłoPozdrowienia koszykarzy „Craco- instruktorską.
czyńska
(SKT),
skarbnik — Krzyż osta
6:3, wśród mężczyzn Kołomyjew
16 tysięcy narciarzy brało uSztam z uznaniem wyraża się
(Bolszewik) wygrał z Pawlukiem niak (Związk.), kapitan sportowy —
Wi" z rozgrywek o wejście do Ligi
dział
w
popularnych
zawodach
Trener
Feliks
Sztam
(Dom Oficera) 6:3, 6:3.
też o publiczności dolnośląskiej i
inż. Starowiejski.
(Ćwik)
w Toruniu
■HB
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Bratysławy

Czechosłowacja zremisowała

Z Rzeszowa

A Rzeszowski Okręgowy Zwiąaąfc
Luksemburgiem 2:2 (1:0) Bokserski urządza 2 i 3 kwietnia te.
indywidualne mistrzostwa, w których
■ OCt/Oee
weźmie udział około 50 zawodników
7. całego okręgu. Przedboje i 'pótSng.
BRATYSŁAWA, (tel.) Pierwszy i Bratysławie. Przeciwnikiem jej ze strzału Hemela. Po zmianie ły odbędą się 2. IV., finały 3. IV. w
międzypaństwowy mecz narodo- | była reprezentacja Luksemburga, początkowo w dalszym ciągu sali kina ..Zachęta“.
® Praskie „Rude Pravo", choć od 22, Szwajcar Tschaden — 14, Nor wej jedenastki piłkarskiej CzeDo przerwy gospodarze
mieli przeważali, ale gościom udało się A Legia, Krosno i Nafta., Krosno
~
.
meczu pięściarzy Polski i Czecho- weg Oesterdal — 23, Jugosłowia chosłowacji odbył się w środę w | przewagę i uzyskali prowadzenie w 16 min. z akcji przeprowadzo wznowiły działalność sekcji bokser
słowacji w Gottwaldowie upłynęło nin — Klaucnik 28.
nej prawą stroną ataku uzyskać skich. Rewanżowe spotkanie między
już dwa tygodnie, wróciło jeszcze
wyrównanie przez Wagnera. W Legią, Krosno a Resoyią zakończyło
• Isakowa, łyżwiarka. radziecka,
remisowym 1:1 (IM),
do jego szczegółów. „Wyjątkowym
18 min. przeszli oni ponownie do się wynikiem
obu drużyn była równorzędną,
Uzdłui i uJiterz 'T/as/caj
sportowcem okazał się polski sę która zdobyła mistrzostwo świata
ataku i za chwilę 2:1 dla Luk Gra
Bramki
zdobyli
dla Legii Wereszczak,
ostatnich
dzia ringowy Łaukedrej — czyta na
semburga. Bramkę zdobył Paul. dla Resovii Kalemba.
w
my we wspomnianym dzienniku — zawodach
CHORZÓW. ZS Metal Chorzów Zrzeszenia Sportowego z siedzibą w Wyrównanie dla Czechosłowacji A ,,Nafta" krosno rozegrała trenił*
który rozstrzygał bardzo spra Norwegii, po
— uchwalono utwo padło w 26 min. ze strzału środ
(daw. Batory) wniósł do PZB Siemianowicach
chodzi
z
Wiat

rzenie ZKS Metal z siedzibą w Szo kowego napastnika. Dalsze ataki j gowe zawody z miejscową „Granicę*
wiedliwie, a mógł naszą ósemkę
protest
w
sprawie
przegranego
zwyciężając 5:2 (3:1).
pienicach.
W
skład
nowego zarządu
Pierwszt
ki.
pozbawić zwycięstwa. Pismo przy
meczu o mistrzostwo Ligi Bokser weszli: Szwarc (prezes);» Zaporowski, gospodarzy rozbijały się o dosko- | A Spotkanie P. Z. L. Rzeszów w
pomina, że Majdloch miał rozciętą kroki na łyż
Rajski
i
Fuchs
(wiceprezesi);
Man
(se

nałego
bramkarza
luksemburczyskiej z Gedanią w Gdańsku.
S .K. S. Rzeszów po żywej grze za
brew i polski sędzia mógł już w wach stawiała.
kretarz); Wilczek (skarbniku Wieczo
Jak wiadomo, sędziowie tego rek (kier, sekcji piłkarskiej) dr Gry- ków, La Hura.
kończyło się zwycięstwem P. Z. I»
pierwszej rundzie przerwać walkę, 15 lat temu.r
Gra nie była ciekawa. Obie dru Rzeszów 3:2 (2:1). Bramki, dla zwy
glewicz (bokserskiej); Rajski (gier
czego jednak nie uczynił i dzięki Nie miała własnych łyżew, a tylko meczu w składzie Kubik (Szcze sportowych);
dr Olchawa (tenisowej); żyny na przeciętnym poziomie. cięzców zdobyli: Napierach, Zak i
czemu w następnych starciach od czasu do czasu udawało się jej cin) w ringu, Krasucki (Warsza Klamka (ping-pongowej).
Sędziował Polak Michalik.
Kura, dla SKS: Biały i Brudek.
Majdloch „zwyciężył fantastycznym pożyczyć je „na chwilę“ od brata. wa), Budziński (Warszawa) oraz
SIEMIANOWICE. Bracia, Po„Były to dobre łyżwy, z drzewa, a Kamiński (Szczecin) przyznali
sposobem".
na nim wyostrzony drut — miały zwycięstwo po zakończonej walce rembowie z ZKSM Siemianowi• W Szwecji, w Soleftea, odbyły jednak jedną wadę — trzeba je by w wadze ciężkiej pomiędzy Biał czanka będą reprezentować War
się międzynarodowe zawody nar ło do butów przywiązywać sznur kowskim (Gedania) a Kaczmar szawę w międzynarodowym spot na OPOLSZCZYZN IE
ciarskie. Po Holmenkollen były to kami!"
kiem (Chorzów) Ślązakowi na kanio piłki rowerowej Warsza
największe tegoroczne zawody W
skutęk dyskwalifikacji Białkow wa—Praga w dniu 9 maja 1949 r.
•
W
Czechosłowacji
zakończono
konkurencjach klasy
skiego. Wobec złożonego protestu Czechosłowacy wystawią również
mistrzostwa
hokejowe
kraju
dru
cznych. Nie obeszło
parę słynnych braci Nowaków.
żyn juniorów. Mistrzostwo zdobyło przez Gedanię komisja sędziow
się bez sensacji. Prze
ska zmieniła na podstawie pa* Piłkarze Metal — Piasta z Gliwic
* Czołowi piłkarze ZHKSM Szopie <9 Na walnym zebraniu KS ZZK
Kralove
Pole,
mając
60
hokeistów
de wszystkim „nudzie
Berger, .Tochemczyk I oraz bra- Kresovia Kluczbork, zmieniono nazwę rozegrali towarzyskie spotkanie pingponiżej 18 lat, z których wszyscy ragr. 56 pierwotnie wydany wer nice:
pongowe
z Lenko Bielsko, zwyciężając
cía
Pilar-k
o-wie
zwrócili
się
do
zarząj
na
ZS
Kolejarz
Kluczbork.
Nowowyja Szwecji na 1952
kandydowali do gry w pierwszym dykt, przyznając zwycięstwo Biał du klubu o zwolnienie. Po otrzymaniu I brany
zarząd klubu tworzą: prezes 8:1. Punkty dla Piasta zdobyli: Metz
'
rok", Oestenson — po
kowskiemu
przez
k.
o.
—
Porębski,
wiceprezes
—
Lubieniecger
1
Nowak
po 3 oraz Przybylski 2.
zasilą
najprawdopodobniej
zespól
kra

zespole.
dwójny tryumfator z
ki, sekretarz — Szklarz. Klub posia * Metal — Piast w Gliwicach zasi
SZOPIENICE. Ostatnio odbyło się kowskiej kl. B — Trzebinię.
•. Według doniesień „Wiener
da
6
sekcji:
pitki
nożnej,
szczypior

Holmenkollen, prze
walne zebranie kluba
CHORZÓW. Ligowcy chorzow niaka. lekkoatletyczną, gier sporto lony został w linii ataku Panki:wem
Sport" 11 września zagra w Buda nadzwyczajne
grał 50 km. Pokonał
ZHKSIM Szopienice z udziałem przed skiego
obronie Dziedzicem (obaj z PUS).
AKS przestawią się po raz wych. tenisa stołowego i szachową. iWwpierwszych
peszcie
albo
zespół
piłkarski
Dyna

stawiciela
CZZM
ob.
Tomali.
Ze
wzglę
spotkaniach piłkarze ci
go N. Karlsson, który
pierwszy w tym roku publiczności
0 ZKS Budowlani Opole otrzymał wypadli zadawalająco.
du
na
nie-dojście
swego
czasu
do
po
mo
z
Moskwy,
albo
zespół
piłkar

uzyskał czas 3.16.43
rozumienia pomiędzy Siemianowiezan śląskiej w spotkaniu ligowym z od gminy ńr Groszowi each w wie :S Ostatnio dokonano na terenie GM
ski
CDKA.
godz. Zwycięzca wy
ką a miejscowym ZHKSM w sprawie Górnikiem Bytom - Chruszczów na czystą dzierżawę przystań wioślarską wic fuzji dwóch klubów: Górnika 1
ESTE.
połączenia obu klubów i utworzenia stadionie Ruchu w Chorzowie. na Odrze. W 'najbliższym czasie klub GZKs Orla z Sośnicy, tworząc jeden
szedł na czoło na 25
do Remontu przystani. Nad
Przed meczem głównym odbędzie przystąpi
km i nie dał się już
Górnik z siedzibą w Gliwicach.
krytym basenem Budowlani dy Z>C
się pokazowy mecz drużyn szkol to
W skład nowego zarządu weszli: La
wyprzedzić Oestensosponują
w
Cementowni Groszowice. rysz
nych
pomiędzy
AKS
1
Górnikiem.
(Górnik); Margiel (Orzeł); Kropsz
Ogólnopolski turniej
nowi, który uzyskał
0 Budowlani Opole zorganizowali (Górnik): Wojtasiewicz (Dyr. Zjedli.
W godz. później propagandowe spot sekcję
kotlarską.
Przem.
Węglowego); Kosman (Górnik)
3.17.35 godz. Pierwszy Norweg, —
kanie szczypiorniaka pomiędzy mi
0 Do zarządu Podokręgu Opole i Korol (Orzeł).
Granhammer zajął szóste miejsce,
strzem
Polski
AKS
e
Tęczą
z
Ka

„Ubezpieezeniowców 66 towic, po czym o godz. 15.30 główne ÖOZPN dokooptowano Kozłowskie $ Gliwicki Górnik w najbliższym
a pierwszy Fin Pekka Vanninen —
go Edw.
czasie roz.pocznie budowę stadionu
spotkanie AKS — Górnik.
11. Fin Vellonen był 14. — Na 18
0 KS Odra Dobrzyń w pcw. opol pływackiego w Sośnicy.
km za to, Finowie odegrali się
OPOLE, (em) W Opolu rozegra
Mistrzostwo turnieju ; puchar u- * W mistrzowskim spotkaniu hoke skim zmienił nazwę na ZKS Włók
zdecydowanie. V. Vellonen wyszedł no I Ogólnopolski drużynowy i in fundowany przez Oddz. Zw. Za jowym 'Śląskiej kl. A pomiędzy niarz Dobrzyń.
OFERTA
Bielsko i Piast Ib Cieszyn, 0 Z cyklu rozgrywek szachowych
zwycięzcą w 1.16.37. Drugim' był dywidualny turniej tenisa stołowe wód. PIUS Opole zdobyła drużyna ŻMBKS
zwyciężyli
bielszczanie
9:2.
Bramki
dla
o
mistrzostwo
ZZK
DOKP
Katowice,
Szwed Vary 1.17.34, trzecim Szwed go Związku Zawód. Pracown. In Chorzowa w składzie Przykuta, zwycięzców uzyskali: Olszowski 5, drużyna szachowa KS ZZK Leopolia
Polonii Bytomskiej
H. Eriksson, a na dwóch następ stytucji Ubezpieczeń Społecznych z Neumann i Majewski, wicemistrzo Marzec i Kanik po 2.
Opole zremisowała w Dziedzicach z
udziałem
21
drużyn
męskich
i
3
stwo
drużyna
Krakowa
w
składzie:
nych miejscach. znowu Finowie żeńskich.
KATOWICE. Trener PZPN Wa KS ZZK Dziedzice 3:3.
Czech I, Czech II i, Zwier owaki.
W związku z apelem Wojewódz
0 W meczach szachowych o mistrzo kiego
Kiuru i Lonkila, którzy wyprze
Na pozostałych miejscach upla cek Kuchar przeprowadzi ne bo stwo
Urzędu Kultury Fizycznej do
OpoJsk.
Pod
okręg.
Związku
dzili N. Karlssona. Pierwszy Nor
W finałach koniku retejí męskiej, sowały się drużyny: 3) Rybnik. 4) isku ZKSM Pogoni w Katowicach Szach. uzyskano wyniki: Andrzej klubów o nawiązanie kontaktu z
do
których
zakwalifikowało
się
10
trening
pokazowy
w
dniu
30
marca
weg Bjoern znalazł się na 11 po
Katowice, 5) Opole, 6) Tarnowskie
Zawadzkie, po w. strzelecki —Leopolia Ludowymi Zespołami Sportowymi,
zycji. Na „osiemnastkę" startowali drużyn,, były następujące wyniki: Góry. 7) Warszawa. 8) Gliwice, 9) o godz. 16 7. udziałem zawodników Opole 4:2, Ubezpieczeniowiec Opole Zarząd RKS „Polonia“ Bytom, na
Pogoni.
Górnika,
Pocztowego,
Gwąr
Chorzów
—
Kraików
5:2;
Rybnik
—
—
Roszada Racibórz 6:0 w. o., PNZ desłał nam następujący komunikat:
Bytom,
10)
Poznań.
również Francuzi. Carrara, który
Opole — PZPR Opole 3.5 : 2.5. (em)
..Zarząd Sekcji Piłkarskiej ZKS
5:3; Opole — Tarnowskie
W konkurencji żeńskiej uzyska dii i ZZK Katowice.
na Olimpiadzie był za Skandyna Katowice
Polonia Bytom zwraca się do wiej
Góry 5:4; Warszawa — Gliwice no: Zabrze — Opole 5:0; Bytom —
wami najlepszym z Europejczyków, 5:0
skich
klubów sportowych woje
w. o.; Bytom — Poznań 5:3.
Opole 5:2; Zabrze — Bytom 5:1. —
9
wództwa śląsko-dąbrowskiego zrze°
zajął miejsce 27, ale jego rodak
Kolejność końcowa: 1) .Zabrze. 2)
szonyeh
przy Samopomocy Chłop
Tenis stołowy na Śląsku
Forestier był — 18, w czasie lep
Bytom, 3) Opole.
skiej. z prośbą o zgłaszanie się w
szym od Carrary o 4 min. Obaj LODZ. Reprezentacyjny bramkarz
sekretariacie
klubu (Bytom, ul.
Indywidualnie kolejność była na
Kolejowa 6) bądź telefonicznie na
Francuzi pokonali wielu Szwedów
hokejowy Łodzi i wielokrotny re stępująca: 1) Zawisza Warszawa,
nr 30-67 celem wszczęcia pertra"k=
prezentant Polski — Makutynowicz 2) Rytter Chrzanów, 3) Neumann
i kilku Norwegów, a Forestier po
KATOWICE. Mistrzostwa ping-pon- paluch po 2, dla Unionu Picha i Jętacji w sprawie rozegrania zawowezwany telegraficznie do Chorzów. 4) Joniec Tarnowskie "Gó gowe
w śląskiej kl. B dobiegają koń drysik. Batory Ib Chorzów — Po
rtad to Fina Pekka Vanninena. —» został
dów towarzyskich.
Zakopanego na obóz treningowy ry, 5) Majowskj Chorzów, 6) Zwie- ca.
W
niektórych
grupach
zostały
już
goń
Imielin
9:0
v.
o.
Kleofas
Ib
Kato

Zarząd Sekcji Piłki Nożnej " ZWa
W biegu złożonym mistrz olimpij
hokeistów przed meczem Polska — rowski Kraków, 7) Bindacz Rybnik, nawet zakończone, a mistrzami zostali wice
Słowian Ib Świętochłowice
Polonia. Bytom zamierza wyzna
Czechosłowacja. Makutynowicz nie 8) Jarecki Opole, 9) Zarowski Ka Śląsk Świętochłowice (gr. I), Centrum 4:5, Punkty
ski Fin Hasu pewnie wylądował
dla
Kleofasu
uzyskali:
czyć do zawodów towarzyskich z
wyjechał jednak do Zakopanego,
(gr. IV), Czarni Pyskowice (gr. Kantor i Kocyba po 2. Stan tabeli.
na pierwszym miejscu — 445.5
zespołami wiejskimi. rozgrywa
gdyż nie załatwił formalności urlo towice, 10) Czech» Kazim. Kraków. Bytom
V) 1 Błyskawica Radlin (gr. VII), na Śląsk Świętochłowice 12 12 89:17
nych w dnie powszednie, drużynę
(skoki 65.63 i 65.5) przed Norwega
powych.
W konkurencji żeńskiej: 1) Wir- tomiast
w pozostałych potrwają jesz Union Katowice
ligową
za zwrotem kosztów prze
12
9 66:43
mi Slaettigem, Sanderude i Gjerska Zabrze. 2) Mierzwińska Zabrze, cze kilka tygodni. Ostatnio uzyskano Batory Ib Chorzów
jazdu zawodników oraz transportu
12
7 59:49
Międzynarodowy wyścig au 3) Rousseau Zabrze.
mundshaugenem. Szwajcar Stump RZYM.
następujące
wyniki:
sprzętu
“
.
ZMP Dąb Katowice
11
6 60:39
tomobilowy dookoła Sycylii, z.e star
Sprawna organizacja zawodów
GRUPA I. Śląsk Świętochłowice — Słowian Ib Swiętochł. 12
był — 10, a Fin Maerilainen — 11.
5 40:68
tern 1 metą w Palermo, wygrali
2 43:65
kierowcy włoscy. Trasa wynosiła sprawowana byłe przez delegatów Union Katowice 7:2. Punkty dla Ślą Kleofas Ib Katowice 12
ZABRZE. Kolegium Sędziów Opól
Najlepszy Austriak Eder
11
1 20:79 skiego OZPN organizuje w począt
l.OSOkm. W kategorii wozów tury Zarządu Głównego Zw. Zawód. ska zdobyli: Gruziński 3 oraz God i Pogoń Imielin
zajął siedemnaste miejs
stycznych zwyciężył Marzotte na
GRUPA II: Kopernik Katowice — kach kwietnia kurs dla kandyda
ce. — Skoki otwarte by
Lanci W czasie 14.21.42 godz., osią
ZHKSM Szopienice 5:4. Punkty dla tów na sędziów piłkarskich.
gając średnią szybkość 74.8 km
ły pogromem Norwe
w
POZNhNSKIE.
____
Kopernika
zdobyli Witowski i Sęsmeń
godz. W kategorii wozów sporto
gów.
Niespodziewanie
ski po 2 oraz Ludwik 1, dla ŻHKSM
ZABRZE. ,Sekcja szachowa przy
wych zwyciężyli Włosi Biondetti i
Ga wam tka 3 ; Kałuża 1. GZKKS My SKS „Alfa“ rozegrała towarzyskie
wygrał Szwed T. and
Benedetti na Ferrari w czasie
słowice
—
Kopalnia
Ib
Katowice
3:6.
Ogólno - Kształcącą
13.15.09.4 godz. (średnia szybkość
z
ren 227 pkt skoki 71 i 73 przed Fi
Punkty dla GZKKS uzyskali: Mikler zawody
82,7 km /godz.
Szkolą nr 11 — Zabrze, zakończone
nem Pietikainenem 71 i 72 — 226.5
3. dla Kopalni 20. Panchysz. Cyrulik i zwycięstwem,
„
Aljy
“ 6:0. Pimkty dla
Lechia Ib Mysłowice —
pkt. Za nimi dwóch Szwedów E. LODZ. W wyniku półfinałowych spot Ą W Poznaniu powstał nowy klub
A 24 kwietnia br. organizuje POÄLA Klisz poIb 2.Katowice
3:6. Punkty dla niej zdobyli: Star tik I, Werełka,
kań o drużynowe mistrzostwo Pol związkowy Ogniwo po połączeniu się w ramach biegu na przełaj o nagrodę Pogoń
Karlsson i Holmstroem i dopiero
ski w tenisie stołowym do finału Surmy, Legli, Tramwajarza, Nurtu i ,.Głosu Wielkopolskiego“ ..Małą Olim Pogoni zdobyli: Langer. Swoboda i Lepi arczyk, Lipiński, Korowiec,
pierwszy Norweg Slattvik. Jego ro
po 2, dla Lecliii Pękała 3. Mrozkiewicz.
zakwalifikowała się Polonia (War Skarbowca. Barwy klubowe ustalono piadę", na którą złożą się zawody lek Machowiak
dacy zajęli: Oestye — 8 miejsce, a
Czyn Katowice — Płomień Katowice
szawa). wygrywając wszystkie swo na żółto-czerwone. W skład zarządu koatletyczne, motocyklowe, piłkar 0:9.
Punkty uzyskali: Gorzał ski, Grzy
je spotkania puli półfinałowej w weszli: Z. Kosmowski — prezes; inż. skie itd.
Asbjeern Ruud — S-te. Szwajcar
Łodzi. Polonią wygrała: z Włóknia S tarnowski; Wyżykiewicz 1 Dra twa ja A Znany działacz lekkoatletyczny bowski i Kicia po 3. Naprzód Janów — Baildon
Klopfestein był — 11, znany w Za
rzem 5:2, z Wartą 5:0, z ZZK (Solee ko wiceprezesi; Szalek — sekretarz; p. Kups przewodniczący WSS przy Siemianowiczanka Ib 7:2. Punkty dla
kopanem Jugosłowianin Polda —
Naprzodu uzyskali: Jelonek 3, Klim
Kujawski) 5:1 j z MKS (Lublin) 5:0. Buchwald — skarbnik.
POZLA mianowany został sędzią mię czok i Filipek po 2. Tabela:
'
dzyń a rodowym PZLA.
Siemianowiczanka
Naprzód Janów .i* 15 15 122:13
A Roczne walne zebranie KS Bri Pogoń Ib Katowice 15
13 ]102:33
tania
Poznań
wybrało
nowe
władze
Siemianowiczanka Ib 15 12
S3 M2
J. Bu j UJ id
w składzie: prezes — Lewandowski, Płomień Katowice 15
t
87:48
wiceprezesi — Borowi a k i Adamski, GZKKS Mysłowice 13 105
8:8 w boksie
53:64
WIOŚLARSTWO
sekretarz — Pluta, skarbnik — Urbań Lechia Ib Mysłowice 15
5
55:74
ski. gospodarz — Mielcarek, kroni ZKS Metal Sz.opien. 14
4
47:79
karz — Soipliński, ławnicy — Frącko Kopernik Katowice 15
49:86
3
wiak i Olejniczak, komisja rewizyjna Kopalnia
23:112
Katów. 15
3
KATOWICE. W Domu Kultury
— Koszyczarek. Pawelczak 1 Olęder- SKS CzynIbKatowice
27:99 w Katowicach-Załężu odbył się
2
Z kolei zamieszczamy drugą część interesującego artykułu wać sprawę winien świat wioślar czyk.
III. Górnik Czeladź
___ —- Gwar
Poznański Okręgowy Związek Pił diGRUPA
ini. J. Bujwida o stylu wioślarskim, przypominając, że tego ski wspólnie ze światem lekarskim kiAKoszykowej.
a Piaski 9:0. Punkty uzyskali: Ła towarzyski mecz pięściarski po
Siatkowej i Szczypior
roczny sezon w tym dziale sportu rozpoczyna się za kilka dni i wychowankami uczelni Wychowa niaka organizuje mistrzostwa klasy' B ta. Nowak i Dudek po 3. Zagłębie między Siemianowiczanką a Z. K.
nia Fizycznego. Styl winien być w piłce siatkowej i koszykowej dru Dąbrowa Górnicza — Budowlani Jo S. M. Baildon, zakończony wyni
kursem instruktorskim W Bydgoszczy.
jeden, który w zastosowaniu łagod żyn żeńskich. Zgłoszenia przyjmuje wisz 7:2. Punkty dla Zagłębia zdo kiem nierozstrzygniętym. Wyniki
Krupa 3. Trzaska i Wcisło po 2,
Nie możemy więc nazwać tego zdo nym będzie stylem szkolnym czyli sekretariat Okręgu. Początek mi byli:
ORTODOKS I FERBERN
a Jowisza Bańczyk 2. ZMP Biała walk (na pierwszym miejscu pięś
byczą nową lecz przeciwnie, poję stylem dla wszystkich a w zastoso strzostw wyznaczono na dzień 2€ bm. dl
(FAIRBAIRN)
Przemsza
Jęzor — Budowlani Gro ci arze Baildonu — od muszej do
Zarząd POZPN uchwalił ostatnio dziec 2:7. Brynica
Nadszedł moim zdaniem czas, e- ciem bardzo konserwatywnym, a waniu intensywnym będzie stylem naA organizowane
— Włók
przez siebie zawody niarz Sosnowiec 3:6. Czeladź
Punkty dla Włók półciężkiej): Suszka uległ na
byśmy obydwa te pojęcia z polskie przy tym ograniczonym. Szkoła Ker regatowym.
międzyokręgowe wydawać po 100 bile niarza uzyskali Mamerlak,
berna
czyniła
z
wioślarstwa
sport
Osiński ! punkty Szaremu. Chmiel wypunk
go słownictwa wioślarskiego wyeli elitarny, gdyż umożliwiała właściwie
Oczywiście, że nie można zamy tów bezpłatnych dla szeregowych WP Skórka po 2, dla Brynicy Kot
i Mi- tował Majrzyka. Drozd przegrał
minowali. Interpretacja tych pojęć
kać drogi do indywidualizacji w oraz 50 dla Służby Polsce.
stal
1.
wiosłowanie
sportowe
tylko
tym,
może być tak szeroką, i tak dowol którzy odpowiednią do wygrania pewnych granicach, ale zasady po
Guzym. Borowczyk zremisował
A Zarząd POZPN skreślił ostatnio Górnik Czeladź
13 13 lik: 12 zz Morysem.
na, że wprowadzają one tylko za biegu szybkość uzyskać by mogli. winny być wspólne: zdrowie, szyb- z listy członków ZWM. Zryw Kolo, Gwardia Piaski
Chrobasik został zno
M:44
męt i są obydwa przestarzałe. Mo System ten był stosowany np. przy KÓść i estetyka, — a sprawy te po A 26 bm. odbędzie się zebranie Zrze Włókniarz Sosnowiec 14 12
11
90:36 kantowany w I starciu przez Spał
żemy śmiało powiedzieć, że ani Or wyścigach konnych, albo na daw godzić się dadzą. Nauka wiosłowa szenia Sportowego Włókniarz — Le- Budowlani Grodziec 14
5
55:71 ka. Pawliczek pokonał przez k. o.
todoks ani Ferbern jako styl nie nych galerach, gdzie często chodzi nia winna być udostępniona jak chia Poznań.
14
Budowlani Jowisz
54:72
13
5
3.9:78 w -II starciu Waśkę. Urbaniak
istnieją i każdy wioślarz lub tre ło o szybkość, a uzyskiwano ją przy najszerszym warstwom społecznym,
A 19 czerwca br. -odbędzie się w Po Brynica Czeladź
4
zwyciężył przez k. o. w III star-Metal
Ib
Sosnowiec
12
40:68
ner może mieć swój ortodoks albo
tylko wtedy będziemy mogli znaniu wyścig o ,,Dziesiąty Zloty Zagłębie Dąbrowa G. 13
bata, ale nie wydaje się od gdyż
3
47:70 ciu Pykę. Sędziował w ringu
Kask". Impreza ta będzie miała cha
swojego ferberna. Utarło się poję pomocy
wyłowić
liczniejsze
talenty
tj.
wio

dziś dla człowieka szu ślarzy szczególnie uzdolnionych, rakter międzynarodowy.
ZMP Biała Przem. J. 12
2
20:8.8
cie, że ortodoks czyli styl story powiednim
zdrowia.
IV. Zryw Chorzów — Hu eh Borski, na punkty Matura.
miał jako wzorzec wiosłowanie bez kającego
którzy będą mieli ambicję prowa A 6 czerwca br. KS Włókniarz — IbGRUPA
Czasem
słyszymy,
że
osada
wy

Chorzów
7:2.
Punkty
dla
Zrywu
KATOWICE. W dniach od 4 do
siodełkowe, przy czym główny na grała bieg czystym np. ferbernem. dzić trening regatowy i będą mieli Lechia Poznań organizuje wyścig u- uzyskali Czerny 3. Geisńer i Koman
w ramach ogólnopolskich eli
cisk był położony na krzyż, ale na Mnie się zdaje, że lepiej w takim możność starania się o wygranie liczny
dora po 2. dla Ruchu: Kap i ca 2. Cen 13 kwietnia czołowi tenisiści Pol
minacji
do
mistrzostw
Polski.
skutek dowolnej interpretacji wy wypadku powiedzieć: wygrał wioś biegu: dla siebie, dla klubu, dla
Bytom — Zaborze Zabrze 7:2. ski trenować będą w Katowi
A Siatkarze Poznańskiego -HOP ro trum
tworzyło się wiele ortodoksów i larz lub trener wraz z załogą swo kraju i dla sportu.
Punkty dla Centrum uzyskali: To cach w hali powystawowej, w ra
zegrali w Śremie dwa spotkania pier mecki
i Krzemień po 3, Matys 1. Po
dlatego ustalonym stylem nazwać im własnym ferbernem. Zresztą
Dlatego też z wielką radością na wsze z miejscowym Metalowcem prze lonia Ib Bytom — Czarna Huta Tar mach obozu kondycyjno-przygogo nie można.
grywając 2:0 (8:15. 1.1:15); drugie z nowsko Góry 0:9. LKS Ib Lubliniec towawczego. Ogólna liczba uczest
my
jesteśmy
w
tym
szczęśliwym
leży
przyjąć
inicjatywę
G.
U.
K.
F.
Szkoła Ferberna powstała już za
1:2 (15:12, 8:15. 14:16).
że mamy swojego nowo i P. Z. T. W. w sprawie zorganizo WKS-em
ników obozu 15 osób. Organizacją
A 10 kwietnia br. odbędzie się I krok — Kościuszko 9:0 v. o. Tabela:
czasów wiosłowania siodełkowego położeniu,
czesnego
Ferberna,
którym
jest
wania
kursu
wioślarskiego
dla
in

14 13 94:32 zajmie się Śląski Okr. Zw. Ten.
lekkoatletyczny
Ośrodka Szkoleniowe Centrum Bytom •
i znowu utarło się pojęcie, że głów Verey, a jest przy tym absolwen struktorów i trenerów. Z wielką
Zryw Chorzów
14 11 91:35 wespół z Pogonią katowicką.
ny nacisk położyć trzeba na nogi, tem W. F. i dlatego nie musimy też radością należy przyjąć inicja go przy zakładach Cegielskiego.
Czarna Huta T. Góry 14
7 63:63’
. 6o przy głoszonej przez Ferberna się
Kościuszko Chorzów 14
ti 67:5.9
wcale
oglądać
na
konserwatyw

tywę
P.
Z.
T.
W.
w
kierunku
wpro

ewobodzie wiosłowania wytworzy
Zaborze
Zabrze
5 46:62
12
wadzenia regat „stylowych“ tj. bie STUDIUM WYCHOWANIA FIZY- I KS Ib Lubliniec
ło w wielu wypadkach takie dzi nych Anglików.
49:69 ka i Engel po 2. Czarni Pyskowice —
13
gów, gdzie nie szybkość lecz este CZNEGO NA UNIWERSYTECIE Ruch Ib Chorzów
POLSKI STYL WIOŚLARSKI
51:74 AZiS Gliwice 5:4. Czarni Pyskowice —
wolągi, że z pojęciem tym, jak naj
14
4
tyka
jest
punktowana
w
pierwszym
W
TORUNIU
Zasada
tego
stylu
powinna
być
Polonia
Ib
Bytom
32:85
Piast Ib Gliwice 9:0 v. o. Tabela.
13
3
szybciej zerwać trzeba. Ferbern
System taki jest w szcze
TORUŃ. Ne Uniwersytecie Miko GRUPA V. Górnik Gliwice
aie wymyślił absolutnie nic nowe obmyślana tak. aby w zastosowa rzędzie.
... .............
..... Czarni Pyskowice
— ZZK
12 12 86:22
gólności
odpowiedni
dla
młodzieży
14 13 96=30
go, e wprowadził wielkie zamiesza niu praktycznym każdy mógł zeń wiosłującej przeważnie na łodziach łaje Kopernika w Toruniu powstać Ib Gli wice 6:3. Pi t kty dla Górnika AZS Gliwice
11
8 69.30
nie. Celem głównym tej szkoły jest korzystać i korzyść odnosić bez ciężkich oraz dla kobiet. Planowe ma studium wychowania fizyczne zdobyli: Surma 3, Larysz 2 i Hltnero Chemik Gliwice
w
icz
1,
dla
ZZK
Małek
2
i
Domagała
Samorządowiec
Gliw.
5 5215«
względu
na
wiek,
sten
fizyczny
i
za
go.
Studium
'kształcić
bedzie
kadry
¡zyskanie jak największej szybko42:74
1.
Chemik
Gliwice
—
ZZK
Tb
Gliwice
prace
naczelnych
władz
wioślar

Górnik
Gliwice
4
13
wód.
Stworzyć
go
powinien
zdrowy
instruktorów
i
trenerów,
które
uici i konieczne wygranie biegu bez
2 39:62
IB
czynią nadzieje, że rok b. po możliwią umasowienie racjonalnie 7:2. Chemik Gliwice — AZS Gliwice PZS Gliwice
względu na pozycję ciała, a zatem rozsądek w zastosowaniu do obec skich
4:5.
Punkty
AZS
zdobyli:
Jeleń
i
Gąz27:72
2
ZZK
Ib
Gliwice
U
pojętego sportu.
t>ez względu na estetykę i zdrowie. nej rzeczywistości. Przedyskuto- sunie nas spory krok naprzód.
ka po 2, Gałuszka 1. dla Chemika Jar- Piast Ib Gliwice
U
2 15:84
z
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Ostatnio pojawiły się w prasie wiadomości o likwi
dacji M. K. S-ów, pełne nieścisłości. W sprawie tej zwró
ciliśmy się do kompetentnych władz oświatowych o wy
jaśnienia i podzielimy się niebawem otrzymanymi wia
domościami z naszymi czytelnikami.
Obecnie jednaK możemy już uspokoić liczne rzesze
młodzieży, przywiązane do swych M. K. S-ów, że ich
,,likwidacja wiąże się z uaktywnieniem samodzielnych
Szkolnych Kół Sportowych i z powstającymi Między
szkolnymi ośrodkami sportowymi. A zatem zamiast
M. K. S-ów — S. K. S-y i M. O. S-y. Reorganizacja i upo
rządkowanie a nip likwidacja. (—)
Zbigniew Swierczejński

Oddajmy

Krzewienie

kultury

szkołom

fi Konieczny jest też walec,

zycznej wyraża się w uak
tywnieniu jak najszerszych mas
1 umożliwieniu wszystkim czynne
go uprawiania różnych gałęzi spor
tu. Dotychczas nie każda dziedzina
jest w dostateczny sposób upo
wszechniona. Jedne są specjalnie
wyróżniane, inne nie cieszą się
większą sympatią. Z tych ostat
nich — tenis, mimo wysokich wa
lorów. nie znalazł jeszcze uznania
u szer_~, : ogółu. Przed wojną sport
ten uprawiany był przeważnie
przez ludzi zamożnych. Do mas nie
mógł dotrzeć ze względu na koszty
związane z kupnem rakiet, piłek,
wynajmowaniem kortu i t. p. Wy
tworzyła się. też wokół niego spe
cjalna niezdrowa atmosfera.
Obecnie jest w naszym sporcie
taka sytuacja, że rozwój tenisa ma
najlepszy klimat. Nie znaczy to,
eby nie było przy tym żadnych
przeszkód czy trudności. Jest ich
jeszcze wiele, ale przy dobrej woli
można je stopniowo usuwać i wy
zyskać wszystkie sprzyjające moż
liwości.
Szczególnie na ziemiach zacho
dnich, rozporządzających znaczną
ilością kortów i sprzętu. Wszelkie
przeszkody może tu najłatwiej usu
nąć szkoła i jedynie przez szkoły
będzie możne kultywować z powo
dzeniem ten piękny sport. Trzeba
jednak do tego ujęcia tenisa w
ścisłe ramy programowe wychowa
nia fizycznego szkoły i umieszcze
nie go w obowiązkowych rozgryw
kach szkolnych, międzyszkolnych,
okręgowych i ogólnopolskich.
Przy realizacji trzeba będzie po
konać wiele trudności, ale młodzież
może tu działać i indywidualnie
i zespołowo, rozwijając wiele po
mysłowości, przejawiając inicjaty
wę i zdolności organizacyjne.
Korty tenisowe, które w niektó
rych miejscowościach zarastają
trawą, należałoby natychmiast od
dać pod opiekę szkół, czy też szkol
nych kół sportowych. Tam zaś
gdzie nie ma kortów tenisowych,
szkoła po winne zainicjować ich
urządzenie. Nie jest to zadanie tak
trudne, jak się na pozór wydaje.
Trzeba tylko kilku chętnych ucz
niów, nieco sprzętu roboczego -rłopat, kilofów, taczek, grabi i t. p.

który
może byc zrobiony z prymitywnej
żelaznej rury z umieszczoną w
środku osią żelazną, zalaną masą
cementową z kamieniami. Materiał
to bezużyteczne cegły i gruz, który
układa się warstwami dając możli
wość przepuszczania wody. 10 ucz
niów pracując po 4 godziny dzien
nie, może w ciągu miesiąca dopro
wadzić boisko do używalności.
Najważniejsze jednak w tej
chwili jest uratowanie od zniszcze
nia kortów tenisowych, nieużywa
nych, zarastających chwastami.
Wiele takich boisk jest nie tylko
na ziemiach zachodnich, ale w ca
łej Polsce. Trzeba koniecznie prze
prowadzić doraźną akcję w kie
runku zabezpieczenia cennych za
bytków sportowych. Korty teniso
we służyć mogą w razie potrzeby
na turnieje siatkówki czy koszy
kówki, a w zimie bez większych
trudności można je zamienić na
doskonałe lodowiska.
Pora wiosenna powinna zachęcić
do uporządkowania takich ginących
obiektów, aby były gotowe już na
sezon letni. W każdej szkole po
winna powstać przy kole sporto
wym sekcja tenisowa, która będzie
odpowiedzialna za doprowadzenie
do porządku ginącego boiska.
Sprawa zdobycia sprzętu jest
oczywiście najtrudniejsza, ale nie
przedstawia się tak tragicznie. jak.
by się to .na pozór zdawało. Wiele
pozostało doskonałego sprzętu spor
towego, w tym sporo rakiet leży
w zakamarkach domowych, a czę
sto na strychu myszy gryzą praw
dziwe jelitowe struny rakiet. Moż
ne je wyciągnąć z lamusów i napra
wić we własnym zakresie; struny
są do nabycia w każdym sklepie
sportowym po cenie umiarkowanej.
Zdobycie taniej i dobrej piłki nie
jest łatwe, ale spodziewać się na
leży. że tu ż pomocą przyjdzie
GUKF i ułatwi fabrykację tanich
i dobrych piłek krajowych. Koła
sportowe, które będą miały ze sobą
pewne prace w tym kierunku z
pewnością otrzymają je oPo cenie
zniżonej.
W każdej miejscowości znajdzie
się jakiś zawodnik, który z przy
jemnością przyjdzie z pomocą sek
cji tenisowej, pokaże pierwsze ru-

Uczniowie

Kim jest
mistrz Śląska

W skokach juniorów
*X
Krupa Jan, uroW». ä
dził się w Szczyt
ku 20. 9. 1933 r.
Narciarstwo,
a
agL/
szczególnie skoki uprawia od
dgl y.
lat 3. Ze zdobySS?
cia tytułu mijssay
strza . jest bardzo
JBw
i Ł zadowolony
i
Ak
uważa, że jest
A
<®L to początkiem je
—go dalszych suk' cesów. Ze smut
kiem trzeba jednak stwierdzić, że Ja
nek skacze w butach pospinanych
paskami od nart. Nie przeszkadza mu
to jednak w uzyskiwaniu dobrych wy
ników. a na skoczni dużej skacze już
w granicy 50 m. Mimo, że prawie ca
łe popołudnia spędza na nartach, w
szkole uchodzi za jednego z lepszych
uczniów, a wśród kolegów jest bar
dzo łubiany
Janek nie tylko w zimie lecz i w lecle uzyskuje dobre wyniki. Tylko
szkoda, że w Szczyrku nie ma żadne
go klubu letniego, a drużyna harcer
ska, która często urządzała zawo
dy letnie rozwiązała się, W dal chciał
by w przyszłości skoczyć 7 m, choć
narazie osiąga dopiero ponad 5 m.
Prócz tego dobrze pływa, gra w siatkę
1 jest podporą tutejszego Uczniow
skiego KS Orzeł w piłce nożnej, gdzie
grywa na lewej obronie. UKS to klub
założony wśród chłopców w Szczyr
ku. którzy sobie sami sprawili dre
sy, a grają naturalnie w mesztach. Na
prawdę warto by się zająć takimi
talentami, a takich jak Janek jest w
Szczyrku więcej!
B. Węgrzyn,lolewlcz.
Sport szkolny

w

Łowiczu

ŁOWICZ. Szkolne Kolo Sportowe
Olimpia przy Państwowym Liceum
Pedagogicznym w Łowiczu, nadesłało
Jaan
następującą
korespondencję
»wfa«lezącą o dużej żywotności Kola.
..Pilnie i wnikliwie czytamy kącik
.-Szkoła ma głos“. Postanowiliśmy
napisać kilka słów o działalności
naszegn Koła Sportowego. SKS
Olimpia -podzielona jest na sekcje:
bokserską, siatkówki, koszykówki.

niszczejące

chy i zaznajomi z przepisami. Nau
czyciel wychowania fizycznego, na
wet gdy ze względu na wiek nie
jest zbyt sprawny w innych spor
tach, to w nauce tenisa może wy
kazać wiele rutyny i doskonale
wprowadzić w tajniki gry. Radą
i pomocą mogą służyć czasopisma
sportowe, które będą umieszczać
wiadomości o zasadach i technice
gry.
Tenis — jest to bezsprzecznie je
dyny sport, w którym nauczyciel
i uczeń stają jak równi partnerzy.

Zioną prawie minęła, a z nią wy
czekiwanie wszystkich sportowców
GtKS-ów. Wprawdzie byli nieliczni,
którzy w czasie zimy uprawiali nar
ciarstwo czy łyżwiarstwo, ale tylko
przez krótki okres ferii, bowiem nau
ka w szkole wymaga ciągłej obecno
ści, a w ■Krakowie
” ' ’ śniegu było niewiele, a mrozu jeszcze mniej. Nie
zrazili się tym młodzi uczniowie spor
fcowcy i jak zima długa pełno ich było na wszystkich salach gimnastycz„„
nych. trenowali siatkówkę, koszyków
kę, gimnastykę przyrządową iłtd-. a
teraz rozgrywają mistrzostwa w siat
kówce i koszykówce pomiędzy gimna
zjami ogólnokształcącemi.
Zawody te są sprawdzianem nie tyl
ko formy poszczególnych zawodników
czy stałych zespołów ale w pierwszym
rzędizie sprawdzianem zdolności orga
nizacyjnych młodych chłopców. Dla
tego godna pochwały jest inicjatywa
rzucona przez dyrektora gimn. Ta
deusza Kościuszki, dr Zająca aby ucz
niowie tegoż gimnazjum sami zorga
nizowali międzyszkolne zawody. Roz
pracowano szczegóły, zwołano zebra
nie delegatów wszystkich gimnazjl
ogólnokształcących. ustalono termi
nares, obsadę sędziowską, która rów
nież rekrutować się ma spośród ucz
niów. Najwięcej trudności przyspo
rzyło zdobycie sali gimnastycznej
na wynajęcie której nie było pienię
dzy. Tutaj trzeba pochwalić zrozumie
nie dla sportu szkolnego przez zarząd
RTS-G Korona, który bezinteresownie
oddał organizatorom 6 godzin tygod
niowo. Tak więc po uporaniu się z

donoszą

plng-ponga. piłki nożnej i lekkiej
atletyki. Wszystkie sekcje są czyn
ne 1 każda w swoim zakresie urzą
dzała rozgrywki. W ostatnich
dniach urządziliśmy zawody o tytuł
mistrza szkoły w ping-pongu. Nie
codziennym wydarzeniem na te
renie naszej szkoły był urządzony
..pierwszy krok bokserski".
Ostatni wieczór świetlicowy po
święcony był rocznicy ..Służby Pol
sce" oraz propagandzie sportu w
słowie, pieśni i muzyce".
E. Kuracki.

Zawody narciarskie
w Limanowej
W LIMANOWEJ miejscowy SKS
zorganizował biegi narciarskie o od
znakę za sprawność PZN. dla ucz
niów szkół średnich 1 młodzieży poza
szkolnej. Na zgłoszonych 59 narciarzy
startowało 46, ukończyło bieg 43.
Na trasie 12 km 1 miejsce zajął Jur
kiOwski 1.02 godz., 2. Zabówka 1.02.47;
3 Abram 1.03. Na 9 km 1. Kądziołka
50.40 min.; 2. Sroka 52.40; 3. U ryga
53.25; Na 4 km.: 1. Bieda 21.30 min.;
2. Pyrc 22; 3. Padręcki 23.
Kierownikiem zawodów był prof.
Wietrzny
Zb. Skoczek

Z działalności

gdyż wychowawca nie straci nic
ze swego autorytetu, gdyby nawet
przegrał w szlachetnej walce o bia
łą piłkę. Zasady dzisiejszej peda
gogiki znoszą dawny dystans po
między nauczycielem : uczniem, do
czego okazją jest kort tenisowy.
Przypomnimy sobie wspaniały
film święta sportu ZSRR, gdzie
wśród wielotysięcznej rzeszy spor
towej. maszerowała młodzież —
tenisistki i tenisiści, byli to wszyst
ko uczniowie szkół Związku Ra
dzieckiego.

»fÉÍOSJr«

tu Krakowie

!

SKS „Sparta“ — II Państw. Gimn.
i Lic. Bytom 2:0 (15:3, 15:5), SKS
„Alfa“ — Państw, Gimn. i Lic. Bytom 2:0 w. o.
W koszykówce: 1) SKS „Alfa"
______ i. „Sparta". Wyniprzed__Bytomiem
II Państw. Gimn.
i Lic. Byki: i2
Z__ ‘ l" 29:19 (20:6).
tom — SKS—
,,Sparta
Dla Bytomia zdobyli: Superniak 10,
Dyląg 7, Studnicki, Walawski po
6. Dla „Sparty": Olszański 6, Kwiat
kowski, Walkow, Skrzypczak po 4,
Wlazło 1. SKS „Alfa" — SKS
„Sparta" 45:23 (20:15). Kosze dla
„Alfy" zdobyli: Wiśniewski 1S,
Wilk 10, Lempa 9, Klukas i Grusz
ka po 4. Dla Sparty: Olszański 16,
Kwiatkowski 4, Skrzypczak 2 i Ko
źmiński 1. SKS „Alfa" — II Państw.
Gimn. i Lic. Bytom 25:19 (14:9).
Punkty dla „Alfy" zdobyli: Wilk 15,
Wiśniewski 8, Lempa 2, dla. Byto
mia Studnicki 8, Walawski 7 i Dyląg 4.
Sędziował p. Brezdeń bardzo doitrze.
„SZOSTKA“.

Na

korty

Lublinie

LUBLIN. W Lublinie gościły dwa
przodujące w sporcie szkolnym stolicy
zespoły Szkół Ogólnokształcących im.
Stefana Batorego i T. Rejtana, które
na zaproszenie Lubelskiego Między
szkolnego Klubu Sportowego rozegrały
ogółem 6 spotkań w siatkówce i 4 w
koszykówce. Mecz siatkówki SKS Ba
tory (W) i SKS Budownictwa (L)
przyniósł zwycięstwo warszawiakom
2:0 (15:12, 15:12); SKS im. Rejtana uległ
lubelskiemu SKS Staszica 0:2 (10:15,
4:15). W spotkaniu połączonego SKS
Rejtan i Batory z Lubelskim Między
szkolnym KS w koszykówce sukces
odnieśli lubliniacy, wygrywając 39:35.
W siatkówce SKS Batory pokonał M.
K. S. Lublin 2:1 a SKS Rejtan poko
nany został przez SKS Zamojski 1:2.
W dalszych rozgrywkach uzyskano
w siatkówce wyniki: SKS Chemicy
— SKS Batory 2:1, a repr. Warszawy
wygrała % repr. Lublina 2:0 (17:15,
15:6). W koszykówce SKS Budownic
twa pokonał SKS Rejtana 33:29 (17:15),
SKS Kunickiego — SKS Batorego
38:33 (14:23). a repr. Lublina wygrała
ze zmęczoną repr. Warszawy 39:25
(24:12).
na

Wybrzeżu

GDANSK. Po grach eliminacyjnych
które objęły cały obszar Kuratorium
Gdańskiego, do gier finałowych sta
nęło 6 reprezentacji szkolnych dziew
cząt i 8 — chłopców. Gry półfinałowe
rozegrano w trzech salach. Rozgryw
ki — co było nowością na terenie
Gdańskim — odbywały się na czas
(dziewczęta 2 x 10 min, chłopcy 2 x 15
min.), a nie na sety, co kierownictwu
umożliwiło sprawne przeprowadzenie
zawodów.
Wyniki półfinałów dziewcząt: —
Pierwsza grupa: Liceum Pedagogicz
ne Lębork—Lic. Ogólnokształ. KwIdzyń 23.15, Lic. Ogólnokszt. Oliwa —
Lic. Ogólnokszt. Kwidzyń 22:21; Lic.

pływalniach

W najbliższą sobotę i niedzielę
„Alfy“ w Zabrzu bież, roku, na basenie YMCA w
Warszawie, odbędą się doroczne
ZABRZE. W rocznicę powstania mistrzostwa szkół średnich w
Szkolnego Koła sportowego „Alfa“ pływaniu, dla uczennic i ucz
przy II Państw. Gimn. i Lic. w Za niów. Będą to czwarte mistrzo
brzu zorganizowano turniej piłki stwa powojenne. Już w ubiegłych
ręsznej z udziałem SKS „Sparta“ latach zainteresowanie tymi za
Gliwice oraz II Państw. Gimn. wodami było duże, w tym roku za
i Lic. Bytom.
Przed rozpoczęciem zawodów interesowanie to wzmogło się je
prezes „Alfy" Klukas streścił histo szcze bardziej, z uwagi na zbliża
rię kółka, i omówił jak pracuje ono jące się Igrzyska Ogólnopolskie.
obecnie. Gościom wręczono pamiąt
Wydział WF Kuratorium Okrę
kowe proporczyki. Następnie rozda gu Szkolnego widział się zmuszo
no dyplomy za indywidualne mi nym
do ograniczenia biletów
strzostwa szkoły w tenisie stoło
wym, w których kolejność była wstępu, rezerwując je przede
wszystkim dla szkół, które zgło
”ai)t?Wilk^a¿) Kowalik, 3) Wykrota. siły udział w zawodach. Zawody
Po części uroczystej odbyły się zapowiadają się specjalnie cieka
zawody w piłce siatkowej. Pierw wie na odcinku szkół żeńskich,
sze miejsce zajęła SKS „Alfa
gdyż aż cztery szkoły pretendują
Zabrze przed SKS „Sparta — o zdobycie pierwszego miejsca.
Tytułu bronią uczennice gimna
zjum im. Żmichowskiej. atako

WARSZAWA. W ostatnią so
botę w Warszawie, ukonstytuował
się Główny Komitet Igrzysk War
sławskich i odbywającego się ró
wnocześnie Święta Kultury Fi
zycznej młodzieży szkolnej Okrę
gu Warszawskiego. Zebraniu prze
wodniczyła naczelniczka wydziału
S. P. w Kuratorium warszawskim
ob. Maria Szymańska, która w
obszernym zagajeniu przedstawi
ła nauczycielstwu program obu
imprez i zaznajomiła zebranych z
wynikami dotychczasowych prac
przygotowawczych.
Zgodnie z intencją władz szkol
nych Igrzyska Warszawskie sta
ną się manifestacją pracy mło
dzieży szkolnej na polu odbudowy
wychowania fizycznego i rozbudo
wy sprawności sportowej młodzie
ży szkolnej Polski Ludowej. Po
wołano cztery Ifomisje: organiza
cyjno - propagandową z trzema
podkomisjami — gospodarczą —
(przewodn. wiz. J. Dąbrowski),
propagandową (przew. wiz. Cy
wiński) 1 finansową (przewodn.
wiz. Dębińska): teehncżką (prze
wodu. wiz. Zieliński), Igrzysk
Ogólnopolskich — której prezy
dium stanowią ob. W. Fronczakowa, wiz. Z. Paruszewski, prof. J.
Ciszewski i prof. Z. Orłowicz,
oráz komisję Święta W. F. — pod
przewodnictwem ob. ob. J. Ci-

i

wszystkimi trudnościami 14 marca
rozpoczęto rozgrywki. Do koszykówki
zgłosiło się 7 drużyn: gimnazja: im.
Nowodworskiego, św. Jacka. Sobieski«
go. Sienkiewicza. Kochanowskiego.
Kościuszki, Witkowskiego. W siatków
ce brak jest gimnazjum Sienkiewi
cza. Zawody stoją na dobrym pozio
mie. Wystarczy zresztą wymienić nie
których graczy jak Dąbrowskiego,
Bętkowskiego. Wawrę. Mężyka. Pobur
ka, Krupę. Talika, Korcalę. Lubelskie
go. Lupę, Pacutę. którzy grają w
pierwszych zespołach drużyn A kla
sowych czy nawet ligowych. Wyniki
tycih spotkań podawane były bieżąco
w prasie. W tej chwili w rozgrywkach
w koszykówce prowadzi gimn. Sobie
skiego gier 2. pkt. 4. stosunek koszy
128:56 przed gimn. Witkowskiego. W
siatkówce na pierwszym miejscu znaj
d-uje się gimn. T. Kościuszki orzed
gimn. Witkowskiego.
Sprawny przebieg zawodów w du
żej mierze zawdzięczać należy preze
sowi GKS Sparta, którym jest uczeń
drugiej, licealnej Koipacz Adam oraz
jego kolegom Mroczkowi 1 Liszce, (p)
w

Szkolnych

Stolicy

wać je będą koleżanki z gimn.
im. Kochanowskiego, im. Hoffmanowej i im. Słowackiego.
W szkołach męskich walka o
pierwsze miejsce rozegra się mię
dzy „odwiecznymi rywalami“ —
uczniami gimnazjów im. Batorego
i im. Rejtana. W obu zespołach
startować będą „Węgrzy“ — t. j.
uczniowie, którzy przeszli ostatnio
przeszkolenie w Budapeszcie.
POZNAŃ. (G) Międzyszkolny Klub
Sportowy w poznaniu zorganizował
międzyszkolne zawody pływackie dru
żyn żeńskich i męskich przy bardzo
licznym udziale. Startowało 120 chłop
ców Z 12 szkół oraz 80 dziewcząt z 6
szkół.
Wyniki. Dziewczęta. KI. A. 50 m
wznak: 1) Zurkówna (G. Dąbrówki)
0.45.7; 2) Nowicka (G. Hand).) 0.49.5.
Klasa B: 1) Podbylska (Gimn. Handl.)
54,4; 2) Linke (Gimn. urszulanek) 59.
50 m klas.: Klasa A: 1) Miklasówna
(Gimn Gosp.) 44.6; 2) Krasińska (Gimn
Handl.) 45.7. Klasa B: 1) Beyer (Gimn.
Handl.) 50.7; 2) Lutosławska (Gimn.

Pedag. Lębork — Lic. Ogólnokszt
Oliwa 21:20.
Do finałów o pierwsze i trzecie m.
zakwalifikowały się drużyny: Liceum
Pedagogiczne Lębork i Liceum Og.
Oliwa.
Druga grupa: Liceum Ogólnokształ
cące Kościerzyna — Lic. Handlowe
Tczew 28:15; Liceum Og., Topolowa
Wrzeszcz — Lic. Ogólnokszt. Koście
rzyna 24:13; Liceum Og. Topolowa
Wrzeszcz — Lic. Handl. Tczew. 30:20.
Do gier finałowych o pierwsze miej
sce zakwalifikowano druż. III Lic.
og. Wrzeszcz, Topolówka, 0 trzecie
— Kościerzyna Lic. og.
PÓŁFINAŁY CHŁOPCÓW: Pierw
sza grupa: GTZN ..Technik“ — Lic.
Ogólnokszt. Lębork 36:13 (16:5); Lic.
Ogólnokszt. Oliwa — Lic. Ogólnokszt.
Tczew 43:16 (20:6); Lic. Ogólnokszt,
Oliwa — GTZN 27:17 (14:9); Lic. Ogólnokszt. Lębork — Lic. Ogólnokszt.
Tczew 31:18 (17:10).
GRUPA DRUGA: Conradinum —
Lic. Ogólnokszt. Kwidzyń 36:36 (14:14)
Lic. Og. Wały Piastowskie — Lic. Og.
Kartuzy 36:18 (23:3); Lic. Og. Wały
Piastowskie—Conradinum 24:25 (11:3).
Po dogrywce zwyciężyła drużyna ,,Wa
łów“ I Lic. Og. Gdańsk 15:3.
Gry finałowe przy b. licznie zebra
nej młodej publiczności odbyły się w
sali RTPD (Lic. Pedag. Wrzeszcz).
Uroczystość rozpoczęła defilada 14 ze
spotów, poczem nacz. Wydziału SP.
mgr. Zawroickt omówił zagadnienie
wartości wychowawczych sportu w
Polsce Ludowej.
FINAŁY DZIEWCZĄT: 1. Lic. Ogól
nokształcące Topolowa — Lic. Ped.
Lębork 26:24; 2. Lic. Ogólnokszt. Oli
wa — Lic. Og. Kościerzyna 25:21.
Tytuł mistrza szkół żeńskich Kura
torium Gdańskiego zdobyła drużyna
Lic. Og. ..Topolówka“ Wrzeszcz przed
2 Lic. Ped. Lębork; 3 — 11 letnia szko
la ogólnokszt. Oliwa i 4 — Liceum
Ogólnokszt. Kościerzyna.
FINAŁY CHŁOPCÓW: 1. 11-letnia
szkoła ogólnokszt. w Oliwie — Lic.
Og. Wały Piastowskie Gdańsk 35:31;
2. GTZN — Conradinum 41:20.
Tytuł mistrza szkół męskich zdobył
wyrównany zespół 11-letniej szkoły
ogólnokszt. Oliwa przed 2. — Lic. Og.
Wały Piastowskie Gdańsk; 3. GTZN
i 4. Conradinum.
W meczu towarzyskim uczniów
Oliwa pokonała Kwidzyń w stosunku
14:16. 15:5, 15:6.
Sędziowali: prof. prof. Hanusiak,
Matejko i Rech'&wicz. Kierownikiem
zawodów był wiz. Lechowski. (Jotel)
Zawody

W Poznaniu czas

lepszy od

rekordu Polski
POZNAŃ. Przy Lic. im. M. Magda
leny zorganizowano czwórmecz lek
koatletyczny z udziałem następują
cych SKS-ów; Gimn. Mechanicznego,
Lic. J. Kantego, ,K. Marcinkowskiego
oraz M, Magdaleny. Zawody zakoń
czyły się zwycięstwem Lic. M. Magda
leny 75 pkt. przed J. Kantym 55 pkt
Gimn. Mechan. 49 pkt. oraz K. Mar
cinkowskiego 35 pkt. Sztafeta M. Mag ,
daleny
4 x 50 osiągnęła czas
lepszy o 1(10 sek, od oficjalnego re
kordu Polski.
W poszczególnych konkurencjach
zanotowano wyniki:
80 m — 1. Adamski (M. M)
9.0; 2. Ohnsorge (G. M.) 9.1; 3. Spor
ny (J. K.) 9.4; 800 m 1. Klelczewsld
(M. M.) 2.18; 2. Kempa (G. M.) 3. Frań
kowski (J. K.); w dal — 1. Ohnsorge
(G. M) 6.09; 2. Matuszak (J. K.) 5.92;
3. Chojnacki (M. M.) 5.88; skok wzwyż
— 1. Zagackl (M. M.) 165; 2. Ohnsorge
(6. M.) 150; 3. Laurentowski (K. M.)
1Ś0; kula — 1. Awis (G.M.) 12.95; 2.
Wiewiórowski (M. M.l 12.60; 3. Tryniak (M- M.) 11.80; 4 x 50 —
1. M. Magdalena 26.1; Adamski, Zagacki. Kolasiński. Wolniewicz; 2. J.
Kanty 26.7.
$ W Poznaniu odbył
------ się, ciekawy
pojedynek w koszykówce pomiędzy
SKS-aml Lic. M. Magdaleny a Lic. Ce
gi niskiego, Każdy %-SKS-ów wysta
wił po siedem zespołów klasowych,
które walczyły między sobą. Spotka
nia te miały na uwadze wykazanie
masowości sportu w obu SKS-ach.
Mecze były przeważnie na średnim
poziomie, choć niektóre z klas wy
kazali' nawet dobre opanowanie. W
ostatecznej klasyfikacji zwycięstwo
odniosła M. Magdalena wygrywając
5 spotkań, przegrywając 3 stosunek
koszy 363.302.

narciarskie

SOPOT. Odbyły się tu zawody nar
clarskie uczennic i uczniów szkól So
potu Gdyni 1 Gdańska. Startowało 63
zawodników i 13 zawodniczek szkól
Wybrzeża. Lekki mróz (— 5 stopni) i
dobre ośnieżenie terenu sprawiły, że
warunki biegowe byty b. dobre.
BIEG OKOŁO 3 KM UCZENNIC:
1) Jałowiecka Elżbieta 10.45 min. 2)
Romanów na Elżbieta 11.05 min. 3) Ba
i

szewskiej, M. Ubyszowej i 8t. TaPaszkiewicza.
Wszystkie Komisje odbyły bezpośredn o po zebraniu ogólnym
swoje obrady. Komisja Igrzysk —
opracowała szczegółowy program
zawodów ogólnopolskich i wy
znaczyła ze swego grona kierow
ników poszczególnych dyscyplin
Kierownikami poszczególnych
zawodów będą: pływackich —
ob. Dobrzyńska i ob. Balcerzak,
lekkoatletycznych — ob. Wolska,
ob. Górzyńska i ob. Orłowicz, ko
szykówki — ob. wiz. Z. Paruszewski, siatkówki żeńskiej —
ob. Kornacka, siatkówki męskiej
— ob. 8 tryOłtarzewski, jordanki
ob. W. Czajkowska, szczypiomiaka — ob. Kamiński.
Kierownictwo turnieju piłki
nożnej, w którym uczestniczyć
będą trzy reprezentacje szkolne
okręgów: krakowskiego, śląskiego
i warszawskiego, spoczywać będą
w doświadczonych rękach prof.
J. Ciszewskiego.
Losowanie grup w grach odbę
dzie się w dniu 10 czerwca br. w
obecności delegata wydziału WF
w Min. Oświaty. Liczbę uczestni
ków Igrzysk z poszczególnych
okręgów szkolnych, ustalono na
102 osoby.
Okręgi śląski i krakowski będą
miały prawo powiększyć swoje
składy o dalszych 15 zawodników
(piłka nożna). — Ustalono, że
dzień 20 czerwca przeznaczony
będzie. na manifestacyjny udział
całej młodzieży, biorącej udział
w Igrzyskach w odgruzowaniu
Warszawy. Tego samego dnia po
południu odbędzie się uroczystość
zamknięcia Igrzysk.

Poznania

Dąbrówki) 5i.fi, so m dow. Klasa A:
1) Zurkówna (Gimn. Dąbrówki) 36.5;
2) Miklasówna (Gimn. Gosp.) 37.7.
Klasa B: 1) Orłowska (Gimn. Urszula
nek) 47; 2) Hejmowicz (Gimn. Potock.)
50. 3 x 50 m zm.: 1) M. Gimn. Handl.
2.27.0; 2) Gimn. Dąbrówki 2.28: 4 x 50 m
kia».: 1) Miej. Gimn. Handl. 3.25.2; 2)
G. Dąbrówki 3.28.0. 10 x 25 m dow.:
1) Gimn. Handl. 4.10.3; 2) Gimn. Ur
szulanek 4.28.7.
W punktacji ogólnej: 1) M. G. Handl.
99 p.; 2) Gimn. Urszulanek 81 p.; 3)
Gimn. Dąbrówki i Gimn. Potockiej
po 31 p.; 5) Lic. Zamojskiej 29 pkt.
CHŁOPCY. 50 m dow.: 1) Czaplicki
(Pow. Szk. Zaw.) 31.4; 2) Zalicz (G.
Mech.) 31.5. 50 m klas.: 1) Ruchaj
(Lic. Mech.) 35.0; 2) Frąckowiak (Gimn
Mech.) 37.3. .50 m wznak: 1) Wojcie
chowski (Publ. Szk. zaw.) 40.fi; 2)
Olszewski (G. Mech.) 45. .3 x 50 m zm.;
l)Pubi. Szkoła Zaw. l.4l.fi; 2) Lic.
Mech. 1.55. 4 x 50 m klas.: 1) Lic.
Mech. 2.36.2; 2) Sredn. Szk. Pod st.
2.40.2. 10 x 25 m dow.: 1) Sredn. Szk.
Zaw. 2.30,6; 2) Gimn. Mech. 2.39.
W punktacji ogólnej: 1) Publ. Sred
nla Szk. Zaw. 97 p.; 2) Państw. Lic.
Mech. 76 p.; 3) Gimn. Mech. 57 p ;
4) Gimn. Stomil 23 p.

w

Sopocie

rańska Maria 11.10 min. 4) Czarna Eli
biela 11.38 min.
BIEG 3 KM UCZNIÓW DO LAT 16:
1) Meller Zbigniew 8.05 min. 2) Karski
Stefan 8.19 min. 3) Pfeifer Henryk
8.27 min. 4) Warachowski Jerzy 8.30
min. 5) Huk Mikołaj 8.52 min.
5 KM UCZNIÓW STARSZYCH: 1)
Woronowicz Tadeusz 25.32 min. 2) An
tonowicz Tadeusz 27.35 min. 31 Klrkor Janusz 27.47 min. 4) Barański Sla
womlr 27.51 min. 5) Kac,ki Stanisław
28.43 min. 6) Madejski Wojciech 28.47
min.
W SKOKACH OSIĄGNĘLI: 11 Kir.
kor Janusz 18 | 19 m: 2) Rabenda Je
rzy 14 i 15 m; 3) Kącki Stanisław 12
i 13 m.
BIEG DZIECI DO LAT 8 NA 500 M:
1) Ostrowski Staś; 2) Ząbczewskl An
drzej; 3) Biling Andrzej; 4) Breza
Krzyś.
BIEG DRUŻYNOWY NA R KM —
UCZNIÓW STARSZYCH: 1) Lic. Chro
brego Sopot 33.15 min. (Barański,
Faszcia. Lasocki Konecki i Tomaszewicz) 2) Lic. Energetyczne Gdańsk
— Wrzeszcz 35.25 min. 3) Lic. og. Z.
N. P. Orłowo 38.15 min.
BIEG DRUŻYNOWY NA 3 KM —
UCZNIÓW MŁODSZYCH DO LAT 16:
1) Gimn. Handl. Sopot 17.03 min. 8)
Z. N. P. OrłOwo 17.55 min. 3) Lic.
Chrobrego Sopot 17.55.min.
BIEG DRUŻYNOWY UCZENNIC:
1) Lic. og. SS. Urszulanek Gdynia. 2)
Lic. og. Gdańsk. Waty Piastowskie.
Organizatorom z pr»f. Szczestopnle. Organizatorom z prof. Szcze
pańskim na czele należy się podzlę
kowanie za zorganizowanie tej jedy
nej narciarskiej Imprezy na Wybrze
żu od dwu lat. (Lech)
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Wczasy
GIMNASTYCY

na

przedwiośniu

STOLICY

w

najpiękniejszej

porze

roku

Prasa fachowa zagraniczna pi.
brania nowych sił? Nie przestaj- sze z uznaniem o, cyfrach i, %,
my więc na samych poetycznych sięgu naszych wczasów, tym bar.
urokach wiosny i posłuchajmy dziej, że w akcji tej nie stoiipy
W miejscu, lecz doskonalimy ją j
głosu fachowców.
rozszerzamy z każdym rokiem.
Szwajcar, dr Hammer w piś Wystarczy przypomnieć np. po.
mie. poświęconym wczasom wy mysł wczasów .wędrownych lub
raża ciekawy pogląd na wczasy dorywczych wczasów nauczyciel.
wiosenne.
Skich w czäs'e ferii szkolnych. Ta
..Człowiek mómo oddalenia się myśl znalazła przychylne echo w
od natury w życiu miejskim — angielskim organie nauczyciel,
nie wyzwolił się z jej pierwotne sk m oraz wezwanie do naślado.
go, biologicznego rytmu. Energia wania.
życiowa ustawicznie pulsuje, ule
Ale wracając do wczasów wio.
ga przypływom i upływom. Po o_ sennych w Polsce, sprawa ta we.
kresach wielkiego wydatkowania szła na nowe tory. Przede wszyst.
en ergi' i wzmożonej chęci do pra k m zwyciężyła zasada, że w do.
cy następują z nieubłaganą ko mach wczasowych i wypoczynko.
niecznością dni bierności i pozor wy eh nie ma martwych okresów,
nego odpływu sił witalnych. O. Daje to ogromne odciążenie w cza
kres ten występuje najczęściej na som letnim . — i pozwala wciąwiosnę i obserwować można, że gnąć w akcję wszystkich pracow.
najtężsi i najwytrwalsi pracowni ników, którzy w innych waruri.
cy stają się borni i jak gdyby kach musieliby nieraz długo cze.
senni. Anglosasi ukuli tu nawet kać na swoją kolej. Wiosna gór
termin „weak month“ słaby mie ska zaczyna się u nas stawać po
siąc -— zjawisko znane doskonale pularna — może właśnie dzięki
teoretykom pracy i odpoczynku. powiązaniu wczasów z akcją spor
Natura dyktuje podświadomie tewą — w pierwszym rzędzie
wtedy człowiekowi bierność — narciarską. Narciarstwo wczasogdyż otwi era sTę na przyjęci® świć we, które ruszyło już ze startu,
żego ładunku sił, wraz z wiosen rozwinie się niezawodnie i na in.
nym rytmem życia. Czyż prosta nych ' odcinkach pracowniczych.
ekonomia nie nakazuje poświęcić Narciarz turysta na wczasach hę.
ten czas, małej wydajności pracy, dzie musiał ocenić piękno wiosny
właśnie pa odpoczynek na wcza górskiej i wiosennych firnów.
sy?“
skąpanych w słońcu. Wszak in.
Podobne stanowisko zajmuje tensywność wiosennego słońca
znany pisdrz Prentice Mulford w górskiego według skrupulatnych
swej „sztuce odpoczynku“. Ob badań naukowych bije rekordy w
serwował ón pierwotne plemiona porównaniu do innych pór roku,
indyjskie, żyjące jeszcze w zgo zwykle mglistych i chmurnych. A
dzie z rytmem natury — i stwier słońce to wielkie lekarstwo i
dził, że u nich okresem wypo znakomita profilaktyka dla czło
czynku i zbierania sił jest właśnie wieka miasta — a zwłaszcza dla
okres wczesno-wiosenny, a lato pracownika zmuszonego do pracy
w warunkach niekorzystnych hipełnią pracy.
gienicznie.
Urlopy wiosenne zdobywają so
Opalone na brąz twarze, wzmo
bie ostatnio prawo obywatelstwa.
Można to obserwować w Szwaj żone samopoczucie i radość żyda
carii i Francji, zwłaszcza w tej mówią same za siebie. Kilka dni
ostatniej, gdzie związki turystycz w górach na przedwiośniu po
ne robotnicze urządzają wyjazdy trafią dokonać cudu i regeneracji
masowe w Alpy Delfinackie pod fizycznej i psychicznej zmęczone
hasłem „wiosennego słońca“. Zre go człowieka pracy.
Może więc znikną skargi pod
sztą musimy z dumą podnieść, że
nasza polska organizacja wczasów adresem kierownictwa zakładów
wyprzedziła znacznie inne pań pracy na złą porę roku — przed
stwa, które u nas zaczynają szu wiośnie wybraną na urlop wcza
sowy.
kać wzorów.
Uczestnicy przekonają się na
W Anglii wczasy zaczynają sta
wiać dopiero pierwsze kroki, ą ocznie, że jest to okres, petas
prasa podnosi jako niebywały swoistego uroku i w niczym nie
fakt, że ktoś użyczył, tam swego ustępujący iiłnmym.
zamku dla wczasów robotniczych
WCJEClStl — nieznana jest tam masowa i
zorganizowana akcja wczasowa
tak jak u nas.
dla spornia

OKRES zmagania się zimy z do wczasów, do odpoczynku i ze

wiosną — nie ma dobrej ópinii u wczasowiczów. Sły
szy się skargi tych, którym ter,,
min odpoczynku wypada właśnie
w tym czasie, że „jest to zmarno
wany urlop" — z zazdrością wspo
mina ją kolegów, mogących cie
szyć się wczasami w ciągu lata.
Ostatecznie, niektórzy wczasowi
cze, godzą się na zimę, zwłaszcza
ci, którzy zaznali rozkoszy spor
tów zimowych —• w pierwszym
rzędzie narciarstwa. Utarło się
więc powszechne mniemanie:
„wczasy, to lato lub zima“ — po
za tym inna pora roku grozi
zmarnowaniem urlopu. Czy słusz
ne jest to stanowisko i czy nie
wypadałoby go poddać gruntow
nej rewizji?

Krystyna Kollowna z Gimnazjum
Powstańców w Warszawie, która
na zawodach w skokach przez przy
rządy zdobyła pierwsze miejsce

Zespół gimnastyczny uczniów Gimnazjum im. Reytana z Warszawy,
juz poraź drugi wygrał zawody w skokach przez przyrządy. Klęczą
od lewej: Dudek i Przyłęcki, stoją: «7. Uherna, L. Kołakowski, M. Do±
kolowski, J. Przełecki, z tyłu H. Piotrowski i J, Kur

Sucha - nowy

Po

ośrodek

Większość ludzi miasta nie zna
przedwiośnia, lub sądzi je wy
łącznie z perspektywy ulicy,
mniej lub więcej zabłoconej w tej
porze. Ale kto raz zetknął się z
wiosną górską, tym dziwnym,
przepięknym okresie zmagań się
lodowego królestwa z nadciągają
cą falą życia, kto widział łany
krokusów, dziwnie kontrastują
cych z nieskalaną białością gór,
lub prażył się w słońcu wiosen
nym na górskich śniegach — ten
nigdy nie zapomni tych wrażeń.
Ale i w dolinach można wchła
niać pełną piersią surowy, ożyw
czy dech ziemi, budzący się do
życia, zapuszczać oko w dalekie,
szare przestworza, ożywione ła
nami zielonych ozimin. Czyż ten
okres przedwiośnia nie nada je się

narciarski

misirzosiwach okręgu krokowskiego

WOBEC tego, że sezon 1948/49 tle odbytych w Suchej Mistrzostw „Wiśle“, która a dorobkiem 80 biegowych, zdołała w klasyfikacji

jest już na ukończeniu, można Narciarskich.
więc omówić po krotce pokło
Właśnie te Mistrzostwa stanowią
nie tegorocznego sezonu narciar rok
rocznie największą bolączkę
skiego w okręgu krakowskim na krakowskich
narciarzy. Albowiem
PZN, urządzając już w pierwszej
połowie lutego Mistrzostwa Polski,
Działacze sportowi wymaga, aby okręgi do tego termi
nu przeprowadziły swoje zawody,
mające — czemu nikt nie odmówi
Pionu KCZZ
słuszności — być eliminacjami do
tamtych. Tymczasem w styczniu
w Okręgu Krakowskim następuje
regularnie już j tradycyjnie „kla
pa". Bo j zawodnicy w przeważa
jącej większości są do tych zawo
dów nieprzygotowani z uwagi na
niemal zupełny (szczególnie, jeśli
chodzi o konkurencje zjazdowe)
brak treningu na śniegu — i sub
wencja Zarządu Gł, PZN.. bez któ
rej III Okręg sezonu nie jest w
stanie przeżyć, bywa zwykle wtedy
jeszcze w sferżb projektów — i
wreszcie to. oo najważniejsze, w
Okręgu Krakowskim brak jest w
styczniu śniegu, a jeśli zdarzy się,
że jest gdzieś, to w każdym razie
w terminie, przewidzianym na Mi
strzostwa Okręgu mamy „muro
waną" odwilż.
Nie lepiej było i w roku bieżą
cym. Mistrzostwa miały się odbyć
w terminie 21—24 stycznia w Su
chej. o udało się je zorganizować
dopiero na 11—14 marca.
Okres pomiędzy pierwotnym a
ostatecznym .'terminem Mistrzostw
kluby wykorzystały — w miarę
Wład-ytław Boslzi czołowy działacz swych możliwości finansowych i
„Związkowca“, b. biegacz na długie swej prężności organizacyjnej —
dalszą zapratuę, na obozy (klu
dystanse, rekordzista i maratończyk na
by zrzeszone w Związkach Zawo
dowych),
turystykę (krakowska
Gwardia — „Wisła“) czy wreszcie
na .próby o Odznakę za Sprawność
PZN (ZZK Sucha). Poza tym do
szło do pierwszego, jak gdyby prób
nego zmierzenie sił na Mistrzo
stwach Ogólnopolskich. I tu właś
nie zarysowało się dosyć wyraźnie,
kto 'W tym roku się „liczy“, innymi
słowy, między którymi zespołami
rozstrzygnie się tegoroczna okręgo
wa batalia.
Na trasach i skoczniach Szpindlerowego Młyna zabłysły wyniki
krakowskich akademików -z AZS.:
Kaczmarczyka. Słupki , Stępków.
ny. Mistrzostwa Juniorów w Za
kopanem wykazały, że
klubem
przyszłości, opierającym swe przy
szłe sukcesy na bogatych szere
gach utalentowanej i czyniącej sta
łe postępy młodzieży,; klubem, z
którym dotychczasowa
czołówka
III Okręgu musi się już teraz’po
ważnie liczyć, jest ZZK Sucha. Mi
strzostwa Polski w Szczyrku —
niezależnie od tego, iż AZS wystą
pił w nich poważnie osłabiony —
przyniosły' sukces narciarzom dru
Kierownik sekcji piłkarskiej ZZK żynowego mistrza III Okręgu z lat
1946/1947
1947/48. krakowskiej
Poznań Karol Zachcial
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punktów uplasowała się w klasy
fikacji zespołowej na X miejscu,
tuiż ze KN Szczyrk j HKN Bielsko,
a przed ZZK Kasprowy. „Sztenicą“
ze Szklarskiej Poręby i szeregiem
innych klubów. W cieniu tych
„potęg“ (AZS, Gwardii — „Wisły“
i ZZK Sucha) szykowali się do okręgowej batalii dalsi, niemniej
coraz groźniejsi rywale: „Craco
via" i „Olsza“.
Na stercie zawodów w Suchej
w dniach 11—14 marca stanęło ogółem 101 zawodników i zawodni
czek na 195 zgłoszonych. Pomimo
braku całych 48.3 proc, w stosunku
do zgłoszeń i pomimo gremialnej
właściwie absencji AZS (który był
reprezentowany przez jednego je
dynego zawodnika w konkursie
skoków!) był to po wojnie start re
kordowy. Handicap własnego te
renu wykorzystały kluby: ZZK Su
cha i świeżo do III Okręgu przy
łączony reprezentant Żywca SN
PTT; obydwa -te kluby wystawi
ły do zawodów ponad 80 proc, zgło
szonych zawodników, choć kie
rownictwo Suchej — przez skrom
ność i przesadnie pojętą uczci
wość — nie obstawiło należycie
szeregu konkurencji, gdzie można
było liczyć nie tylko na punkty,
lecz i na. sukcesy. W „Olszy“ (ster
towało 53.8 proc, zgłoszonych) za
brakło najlepszego slalotoisty Okręgu. Andrzeja Krama. Gwardia
— „Wisła" wystąpiła do Mistrzostw
zaledwie z 48 proc, zgłoszonych,
bez najlepszego w ub. sezonie zja
zdowca i kombinatora alpejskie
go III Okr._ Leona Suma, bez
Gąsienicy — Samka Wł., Szczurka,
Dudy i
Chrzanowskiego, oraz
swych
czołowych
zawodniczek:
Mozerówny, Strzeleckiej i Sztromajerowej. „Cracovia" (38 proc,
zgłoszonych na starcie) miała wptra
Wdzie swych najlepszych seniorów
i juniorów na starcie ale za to
zabrakło jej pań. na które liczyła
szczególnie: Łysakowej, Sztolfowej
i Olaszewskiej. „Garbarnię“ na 4
zgłoszonych reprezentował tylko
jeden jedyny „żelazny" Jan Dawidek. Po raz pierwszy w latach po
wojennych pojawił się na starcie
Mistrzostw samotny zawodnik klu
bu o najbogatszej tradycji :#łlł.
W tych warunkach walka o pry
mat drużynowy rozwinęła się Od
pierwszej chwili między obrońcą
tytułu (uzyskanego w poprzednim
sezonie jedynie na podstawie cało
rocznej klasyfikacji, bez głównych
Mistrzostw). Gwardią — „Wisłą“
(Kraków) i ZZK Sucha. drużyną
gospodarzy. W walce tej obydwie
drużyny szły niemal przez cały coas
trwania zawodów „łeb w łeb“, aż
w końcu ZS Gwardia — „Wisła“
uzyskała nad kolejarzami przewagę 4,5 punktów, co . wraz. z_ 18
...
punktami, uzyskanymi z,a bieg na
30 kim. rozegrany o Mistrz. III. Okręgu w ramach Mistrzostw Polski
w Szczyrku, dało drużynowemu
mistrzowi III. Okręgu na rok 1949
dorobek 181 punktów. ZZK Sucha,
-zdobywając 158,5 pkt., uplasował
I się na II miejscu, niemniej jednak
I nie wykorzystał rzadkiej i może
I jedynej szansy, jaką dawały: własny
teren i osłabienie przeciwników. W
walce o III. miejscfe ZKS „Cracoi via" po udanym „szturmie" jaki
przypuściła w ostatnim dniu zewoI dów we wszystkich konkurencjach

zespołowej wyminąć drugi ZZK
mianowice krakowską „Olszę" (78.5
i 72 punkty). Na V miejscu uplaso
wał się „benjaiminek“, SNPTT z
Żywca, wykazując zadatki na groź
ny w przyszłości ośrodek narciar
ski. Samotny Dawidek zdobył dla
RKS „Garbarnia“ 14,5 pkt. Przy
rozdziale na konkurencje seniorów
i juniorów należy podkreślić, żę w
„juniorach“ triumfowała
Sucha
(87 pkt.) przed „Wisła“ i „Olszą",
zaś w „seniorach" Gwardia — „Wi
sła" (128 pkt.) .przed Suchą i „Cra
covia*.
Mgr Janusz Kprosadowńcz

'W szeroko rozbudowanej akcji upowszechnienia kultury
Fundusz
Wczasów
Pracowniczych docenia w
Najmłodsi na starcie
pełni olbrzymie znaczenie wychowa
nia fizycznego i sportu. W tym celu
F. W. P. oddał w roku bieżącym do
dyspozycji Związkowej Rady Kultu
ry Fizycznej i Sportu przy KCZZ,
przeszło 400 miejsc w domach wypo
czynkowych na obozy kondycyjne.
Dotychczas w zakresie tej współpra
cy przeprowadzono już w domach
wczasowych 2 obozy kondycyjne dla
łyżwiarzy w ośrodku F. W. p. Karpacz, tutaj też urządzono obóz dla
hokeistów. Ponadto w domach wcza
sowych znalazł pomieszczenie obóz
narciarski juniorów przed mistrzo
stwami Polski w Zakopanem.
Z domów wczasowych korzystali
ponadto zawodnicy zrzeszeni w związ
kowych klubach sportowych, miano
wicie w okresie Narciarskich Mi
strzostw
Polski z ośrodka w
Szczyrku. Na sezon letni przeznaczo
ny jest głównie na obozy sportowo •
kondycyjne, ośrodek F. W. P. w Spa
lę. w którym zorganizowane zostaną
kursy dla zawodników związkowych.
W tym ośrodku znajdzie również po
mieszczenie ekipa bokserów przed
meczem z F. S. B. T. i ekipa kola
rzy przed wyścigiem Praga — War
szawa — Praga.
Jako osobna akcja przewidziane
są wczasy sportowo - młodzieżowe. W
porozumieniu z Wydz. Młodzieżowym
KCZZ., Fundusz Wczasów Pracowni
Narciarstwo polskie
¡ ’ 1 ’ może spokojni e patrzeć w przyszłość. Do startu czych podejmuje organizowanie ośrodków
- wczasowych dla
garną się nawet najmłodsi, jak to widzimy na zdjęciu z zawodów dzie- młodzieży,sportowo
które w okresie jednego
ci w Zakopanem. „Zawodnik“ nr 10, mający już dwa i pół roku, to turnusu obejmować będą 2000 miejsc.
W tym celu wytypowano już Odpo
syn znanego zjazdowca Bachledy!
wiednie domy wypoczynkowe w ośrod
kach: Wisla. Zakopane, Głuchołazy,
Karpacz, Szklarską Poręba, Przesie
ka Jagniątków, Ustka. Jastarnia,
*
Darłowo. Łagów Lubuski. Lężajny,
Ruciany. Lidzbark Warmiński i inne.
Przeszło połowa miejsc, na wczasach
sportowych dla młodzieży przezu czo
na jest w ośrodkach nadmorskich oraz na Pojezierzu Mazurskim, Domy
wypoczynkowe wytypowane na ten
cel zostaną zaopatrzone w sprzęt spor
towy m. in. kajaki. Całokształtem za.
jęć na tego rodzaju wczasach kiero
wać będą odpowiednio wyszkoleni
instruktorzy pracy kulturalnej oraz
instruktorzy sportowi. Akcją wczasów
sportowych zostanie objęte w r. bież.
25 tys. młodzieży związkowej, ponad
to F. W. P. zaopatrzy w sprzęt spor
towy większość domów wypoczynko
wych. (r)

eeeeeeeeeeeeewweMeMW
WARSZAWA, W decydującym meczu
pięściarskim o mistrzostwo klasy B
okręgu warszawskiego w Pruszko
wie, radomska Broń pokonała ZM
(Pruszków) 10:8. Dzięki temu Broń,
jako druga drużyna Radomia, wal
czyć będzie w mistrzostwach klasy
A Warszawskiego OZB.
WARSZAWA. PZPN otrzymał propo
zycję od węgierskiego zespołu pił
karskiego Atletik Club Szentloridc
dobrego ' stylu w slalomie
, .lewej- Jerzy Orleme
.. ,--- s ' ™a juz o prócz uvurevo
........i
rozegrania na terenie Polski dwóch
dobrych nart pseudonim „Pirat
“, 3z pranej
prawej Basia Skimina lat 7, fcottPirnr.
spotkań w okresie świat wielkiej
czy bieg w swojej grupie
Nocy.
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