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Cholewa i Rybicki na meczu Cracovia—AKS
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Drużyna Lechii z Wybrzeża

Jedyna bramka dla AKS na niedzielnym meczu z Craconią w Krakowie padła z ,,główki" Cholewy,
przy czym nie pomogła wspaniała interwencja bramkarza miejscowych Rybickiego i obrońcy Glimasa.
Mecz jednak zakończył się wygraną mistrza Polski w stosunku 3:1.
Fot. Węglowski

Skra Częstochowa

II Liga

Na

tai w numerze:
»Szkoła

ma głos**

Reprezentant Wybrzeża w ekstra klasie piłkarskiej Polski. Od lewej: Gwoźdź, Pokorski. Kamizela, Smug,
Lene, Nierychło, Kupcewiez, Skowroński, Kogocz, Kokot II i Kokot I.
Fot. Urszula, Bytom

Tenisiści otrzymali rakiety

Nowi rekordziści Polski

a kolarze „Bałtyki

Sztafeta „Polonii" z Bytomia w składzie: Zimny (od lewej),. Prządo,
Gremiowśki.i Gadzikiewicz, ustaliłanowy rekord Polski na dystansie 4
X 200 m stylem dowolnym w czasie 10.23.2 min. na mistrzostwach Pol
ski w hali w Warszawie
S6 ni na Krokwi

Mistrz juniorów

Na otwarciu obozu treningowego dla tenisistów w Katowicach wręczo
no zawodnikom nowy sprzęt sprowadzony z zagranicy. Na zdjęciu wi
dzimy czołową zawodniczkę Popławską przy przeglądaniu nowonadeszlych rakiet i piłek.
Fot. Karabasz

Wybijający się w drugiej Lidze bramkarz Skry Borowiecki broni na
meczu z Naprzodem z Lipin.
Fol. Karabasz

MN

Nowy mistrz Polski w tenisie sto
Jan Kula,' skoczył w niedzielę na łowym w kategorii juniorów Anto
Krokwi 86 m, osiągając najlepszy ni. Horak z Chorzowa Batorego. Ty
tuł mistrzowski zdobył on na. ostat
tegoroczny polski wynik.
nich zawodach w Radomiu.
Fot. Oz. Datka
Skra Częstochowa przéd meczem z Naprzodem z Lipin, który zakoń
czył się jej zwycięstwem, 2:0. Od lewej —■ klęczą: Lyszęzacz; .Jędrze
jewski, Baraniak: stoją: Wójcikowski. Bubel, Serdak, Seifert, Orłow
ski. Purgal i Borowiecki.
Fot. Karabasż

Przed

czwartą

Do

niedzielą

ROZGRYWEK

LIGOWYCH

na stromie 2

Reprezentacyjna ekipa kolarska na wyścig Praga — Warszawa, prze
bywająca na obozie w Polanie, ' otrzymała nowe rowery wyścigowe
„Bałtyki" polskiej produkcji.
Fot. patka

Młodzieży S

Ogłaszamy konkurs na najlepsze hasło propagujące Biegi Na
rodowe. Konkurs dostępny jest, dla całej młodzieży polskiej. Każdy
z uczestników może nadesłać dowolną ilość projektów.
Hasła mogą być pisane prozą i'wierszem.
Termin nadsyłania upływa w dniu 16 kwietnia. Hasła winny
być nadesłane w kopertach zamkniętych pod adresem naszej re
dakcji Katowice, ul. Młyńska 9, z zaznaczeniem, na kqpettach:
„Konkurs na Hasto Biegów Narodowych“.
Jury konkursu składać się będzie z zespołu redakcyjnego i de
legata GUKF. Sklasyfikowane zostaną 3 najlepsze' hasła, a 5 dal
szych zostanie wyróżnionych.
Jako nagrody przeznaczono: 1) buty narciarskie, 2) piłkę do
siatkówki, 3) komplet gimnastyczny i pantofle. Za hasła wyróż
nione, projektodawcy otrzymają jako nagrody książki sportowe.
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w szermierce

Przed

czwartą

rozgrywek

niedzielą

ligowych

W dniach 9 i 10 bm. na plan- i— kap tan sportowy PZS — Fríe b:k 3, Zaczyk, Fokt i Wójcik po 2)
Bzy w „Tyrsovym Domie“ w Pra- dnich, kierowniczka drużyny ko Wynik ostateczny zależeć będzie
dze odbędzie d:ę trzecie z kolei biet
' — Ćwikowa
Ł
j trener Kevey. od głównego sędziego. A Polacy
po wojnie spotkanie międzypań
A teraz pobróbujmy przewcu zażądali aby zawody prowadził
Sensacje są nieodłączną częścią Ze spotkań niedzielnych na czo Garbarnię, która wyjeżdża d0
stwowe Polska — Czechosłowa dz?eć wynik : we florecie kobiet neutralny sędzia z Węgier (Pa
rozgrywek mistrzowskich. W o- ło wybija się niewątpliwie mecz Chodakowa. Faworytem jest oczy
cja w szermierce.
— Polk? winny wygrać 10:6 (Naw lo cz).
W pierwszym spotkaniu w 1946 rocka, Skupieni ówna po 3 wygr.
W każdym razi e lekko nie bę becnych walkach ligowych, cho Gwardii-Wisły z Szombierkami. wiście drużyna krakowska.
roku w Cieplicach-Sanovie Pola Szrejderowa, Markowska po 2), w dzie. Ale wszyscy są dobrej my ciaż mamy za sobą dopiero 3 run Walka toczyć się będzie o pro
W grupie południowej odbędzie
cy wygrali szpadę 11:5 i przegra szpadzie Polacy 11:5 (Nawrocki, śli. A najważniejsza zdobycz osta dy, to sensacji było wiele, a na wadzenie. Mimo wysokiej lokaty się wielce atrakcyjny mecz w Ka
drużyny
górniczej,
nie
należy
jej
dalsze
wciąż
się
zanosi;
jedna
li szablę 7:9. Rewanżowe spotka Zaczyk, Sobik po 3, Fokt 2), w sza tniego obozu — to doskonałe rezer
towicach pomiędzy Baildonem a
nie w 1948 w Zakopanem przynio bić — tutaj będzie najcięższa ro wy — młodzież — Zabłocki., Su sensacja goni po prostu drugą. raczej wróżyć powodzenia w Kra Tarnovią. Stawką meczu jest czo
sło bezapelacyjne zwycięstwo bar bota. Nie pojedzie b. dobry Do ski, Bachman, Wójcicki — w osła Zwycięstwo Szombierek nad Le- kowie. Drugą ciekawą walką bę łowa pozycja w tabeli. Obie dru
worn Polski w stosunku 3:0 — browolski (za krótki czas na wy trtóm spotkaniu treningowym z chią, remis ZZK z bytomską Po dzie mecz bytomskiej Polonii z żyny kroczą bez porażek. Mecz
szpada 11:5, szabla 10:6 i floret rób ene paszportu), który wypad! wyjeżdżającą reprezentacją „Po lonią, zdecydowany sukces ŁKS Cracovią. Polonia jest obecnie będzie zacięty.
kobiet 10:6.
doskonale na obozie kondycyj lacy do Prag,i Czeskitej“ i „Pola z Wartą — to najgłówniejsze nie bardzo groźna, czego nie można
Spotkania w drugiej Lidze:
powiedzieć o Cracovii. W meczu
Obecnie stajemy po raz trzeci nym. Słabo ostatnio bił się Za cy na Prag e" — jak mówią w. spodzianki ostatniej niedzieli,
na planszy. Polacy starannie przy czyk. Ale Sobik jest zato w do Warszawie uzyskali, wynik remću
W czwartej kolejce spotkań w AKS — ŁKS teoretyczne szanse GRUPA P0ŁNOC
gotowali się na obozie treningo brej formi e. Ostateczny wynik wd sowy 8:8, przegrywając tylko sto niedzielę terminarz przewiduje na zwycięstwo posiada zespół
PTC Pabianice — Radomiak;
wym na Bielanach pod kierun mień być 9:7 względnie 8:8. (So- sunkiem trafień.
łódzki, ale kto wie czy AKS nie
następujące mecze:
(dr)
Pomorzanin Toruń —- Ognisko
kiem fechtmlistrzów — Keveya,
przełamie
właśnie
w
tym
meczu
w Warszawie: LEGIA — ZZK;
Siedlce;
H
Czypionkii d Popiela. Ale t Czecho
w Krakowie: WISŁA — GÓR swej złej passy. W ostatnim me
Bzura
Chodaków — Garbarnia;
słowacy nie zaniedbał; treningów
czu z Cracovią zdradzał on już
Mistrzostwa bokserskie w okręgach
NIK BYTOM (Szombierki);
Widzew — Ostrovia;
Doskonały zawodnik — olimpij
przebłyski
lepszego
poziomu.
w Chorzowie: AKS — ŁKS;
czyk Skyva, po czteromiesi ęcz
Lublinianka — Gwardia Szcze
w Poznaniu: WARTA — RUCH; Ruch zdaje się nie ma chyba
nym treningu w Budapeszcie
Na froncie rozgrywek drużyno dywi dualne uprawniające do ucin.
w Bytomiu: POLONIA —CRA większych szans w Poznaniu.
przygował ich drużynę, która pra wych o mistrzostwo Polski w bok czestnleżenia w mistrzostwach in COVIA;
Warta na własnym boisku jest
GRUPA POŁUDNIE
gnie zrewanżować slię Polakom sie następuje przerwa do 24 bm. W dywidualnych Polski. Warszawa,
w Gdańsku: LECHIA — POLO zawsze groźna. Trudno powiedzieć
dniu tym drużyny ruszą do .przed- Śląsk, Wybrzeże i inne okręgi wy
Baildon — Tarnovia;
za „pogrom“ zakopiański.
o szansach w meczu Lechia —
NIA W.
ostatniej
rundy.
łonią
swych
reprezentantów,
któ

WE FLORECIE KOBIET w
Polonia
W.
i
Legia
—
ZZK.
Siły
Chełmek — Polonia Przemyśl;
rzy
następnie
spotkają
się
we
Wro
A więc zestawienie jeszcze cie
niedzielę we cławiu, ¿Izie PZB przydzielił or
W nadchodząca
drużynie sojuszników zobaczymy:
wyrównane toteż z powodze
Polonia Świdnica — Naprzód
kawsze niż przed poprzednią są
_______ za ganizację
mi strzynię Czech Sulcovą — zdo wszystkich prawie ośrodkach
zwyciężyć może tak jeden
Lipiny;
mistrzostw krajowych.
niedzielą. Jak typować wyniki w niem
bywczynię drugiego miejsca w kończone będą walki o tytuły in
jak i drugi zespół.
Gwardia Kielce — Górnik Ra
takich
spotkaniach?
Wszelkie
bo

Walki
w
okręgach
o
miano
..naj

Igrzyskach Bałkańskich; leworęII LIGA
dlin;
lepszych“ będą niewątpliwie cie wiem rachuby okazują się zwodką doskonałą zawodniczkę Wofkawe. Największa batalia stoczona ne i drużyny jakby na złość uzy
Skra
Częstochowa — Pafawag
2
rekordy
świata
W
drugiej
Lidze
w
grupie
pół

fovą — wi.cemistrzynię Czech,
zostanie na Śląsku, gdzie przy skują wyniki wcale nie odpowia nocnej dość ciężkie zadanie czeka
Wrocław.
Karpovą i Kuleovą.
puszczalnie
startować
będzie
około
atletów radzieckich
dające teoretycznym obliczeniom.
W SZPADZIE — mistrz Czecho
200 zawodników.
Któż może zagwarantować, że w
Słowacji,
olimpijczyk
Kakos,
MOSKWA. Z okazji; XI Zjazdu
Na Wybrzeżu zgłosiło się do mi- niedzielę Legia powinna poko 341.000 widzów
mistrz z 1948 — Husarek; po ro Komsomołu odbył g:ę w Moskwie strzostw
około 60 zawodników.
nać ZZK, Wisła wygrać z Szom
cznym treningu we Francji, Ryb trójmiecz w podnoszeniu ciężarów
oglądało mecze ligowe
Z wielkim zainteresowaniem ś'e__ bierkami, ŁKS z AKS-em, Warta
ka — wicemistrz Polski, 1948, o- z udziałem reprezentacji . Ukra
z
Ruchem,
Polonia
Bytom
z
Cradzony
będzie
przebieg
mistrzostwa
raz Jemelka — ml strz armii.
iny, Gruzja i Moskwy. Każda dru
W SZABLI — mistrz Czechosło żyna składała silę z 6 zawodni w stolicy, gdzie podobnie jak na covią a Lechia z Polonią stołecz
Zainteresowanie rozgrywka widzów, w drugą 120.500,
wacji 1949 olimpijczyk Sokol w! ków. Z czołowych „sztangistów“ Śląsku zawodnicy rozproszeni są w ną. A nuż będzie wszystko od
wrotnie? Ale na tym właśnie po mi piłkarskimi wzrasta z nie to trzecia przyniosła dalszy
cemtstrz — olimpijczyk Skyva, brali w imprezie m. ihn. udział: wielu klubach.
Kakos — olimpijczyk j olimpij mistrz Europy — Kuczenko, rekor
W trzech okręgach ihistrzoetwe lega największa emocja rozgry dzieli na niedzielę. Podczas, wzrost o 10.600, to znaczy, że
czyk Chmela.
dzista świata ó mistrz Europy —1 odbyły się już poprzednio: w Po wek ligowych, obserwowana nie gdy w pierwszą niedzielę mi boiska na których toczyły się
Polacy przeciwstawią następu Nowak . oraz rekordzista świata znaniu, na Dolnym Śląsku i w Rze tylko na boisku, ale i na papie
strzostw zanotowaliśmy 90.000 ostatnio walki ligowe zgroma
szowie.
rze.
jący skład:
— Doński.
dziły 131-tysięczną rzeszę entu
FLORET KOBIET — mistrzyni
W czasie zawodów poprawiono
Polski, olimpijka — Nawrocka
zjastów piłki nożnej.
dwa
rekordy
światowe.
Jeden
z
(Spójnia W-wa) wicemistrzynii
A i B klasa w
okręgach
Podsumowując 3 niedziele,
Polski — Skupeniówna (Metal nich ustanowił Malcew, uzysku
otrzymujemy
ogólną liczbę
Pogoń Katowice), Szrejderowa ;jąc w podrzucie lewą ręką wy
112,6 kg. Poprzedni rekord na
(Spójnia W-wa) i Markowska nik
'
341.500 widzów (226.000 tys.
IV podgrupa: Wicemistrz podgrupy
(Spójnia W-wa) rez. Liszkowska leżał również do Malcewa, który Warszawy
I Liga, 115.500 II Liga).
startuje w wadze cilężkej. No
KS Miechów przegrał z Przegorza- Pomorza
(Metal-Pogoń Katowice).
lanką 1:2 (0:1): mistrz jesienny Wie
wym
rekordzistą
śwłata
został
W 48 spotkaniach, wypada
SZPADA — dr Nawrocki — oWarszawa. W rozgrywkach o mi liczka zremisowała z Czynem 2:2 '(1:2) BYDGOSZCZ. Ostatnia niedziela mi
limpijczyk, mistrz Polski, Sobk Gruzin Czi-mlszkian, osiągając w strzostwo klasy A okręgu warszaw Gazownia — Nowy 3:2 (1:1); Orzeł strzostw piłkarskich pomorskiej A kl. przeciętnie na mecz po 7.000
— Pychowianka 10:0 (6:0). W przyniosła następujące wyniki: w widzów.
— olimp ijczyk, Zaczyk — Olimp j ;rwaniu oburącz wynik 92., co prze skiego, uzyskano następujące wy Plaski
tabeli podgrupy nie
i ' zaszły żadne
bydgoska Brda pokonała
czyk wszyscy Metal-Pogoń Kato wyższą o 0,5 kg dotychczasowy re niki:
zmiany. Prowadzii Wieliczanka 13 GrudziądzuSGKS
W tych 48 meczach zdobyto
4:0 (2:0); w Inowro
SKS — Żyrardowienka 1:0 (0:0), pkt. przed Miechowem 11 pkt. i Ga- tamtejszy
wice i kpt. Fokt
ol mp: jeżyk kord światowy, należący do Doń
cławiu Culavia pokonała grudziądzką ogółem 199 bramek, co daje na
skiego. Ten ostatni rekord ustano Gwardia — Polonia 9:0 (5:0), Ruch zownią 9 pkt.
Legia W-wa.
Wisłę 1:1 (0:0), w Chojnicach Chojni~
V podgrupa: Wolni z Kła ja odnieśli czanka zremisowała z Zawiszą (Bydg) mecz 4 bramki. W 25 wypad
SZABLA — Sobik, Zaczyk, wiiony,,został w wadze piórkowej. Piaseczno — Znicz 1:3 (0:1), Samorządowiec — Legia 5:2 (2:1), Mary- nowe zwycięstwo nad DSZ Puszczą 1:1 (1:1); w Bydgoszczy miejscowa
Wójcik — olimpijczyk — MetalW klasyfikacji ogólnej pierw mont
6:1 (0:0); LZS Gdów zremisował
_______ z_ Gwardia pokonała Gwardię (Wąbrze kach zwycięstwo przypadłe w
—
Jedność
6:2
(4:1).
Pogoń Katowice, Fokt, rez. dr Na sze miejsce drużynowo ó nagrodę
Gwardią Bochnią 2:2 (2:2); a Olimpia źno) 1:0 (1:0). Po tych rozgrywkach udziale gospodarzom, w 14 —
z
LZS
Wiśniczem
1:1
(1:0).
Prowadzą tabela pomorskiej A klasy przedsta
TABELA:
wrockii.
Komsomołu zdobyła reprezenta
Wolni 13 pkt. przed Rabą 9 pkt. wia się następująco:
gościom; remisowych spotkań
Gwardia
17:7
42:17 nadal
Kierownikiem został wyznaczo cja Ukrainy, która uzyskała łącz
Gdowem
9
pkt.
i
Puszczą
8
pkt. (km)
Zyrardowianka
17:7
31:18
10 18 26:12 było 9.
1. Brda
ny wiceprezes PZS — mjr. Bet- nie w trójboju ołitmpiijskm 2.020
Znicz
17:7
29:19 Jarosławia
2. Zawisza
9 11 26:21
ter.Drużynie towarzyszyć będzie kg.
Na listę najlepszych strzel
SKS
16:8
24:18
3.
Gwardia
(B)
9 11 17:15 ców zapisało się już 116 piłka
Samorządowiec
15:9
26:17
10 10 19:16
4. Culavia
Marymont
12:12
28:23 Przeworska, Krosna
5. Chojnlczanka
10
8 26:27 rzy. W I Lidze na czele listy
Ruch
9:13
27:27
Druga porażka Gwardii
6.
SGKS
7
21:25 kroczy Łącz (ŁKS) 6 bramek,
9
Jedność
5:17
18:34
JKS ZWIĄZKOWIEC Ib — ZS 7. Wisła
5:19
14:37 GWARDIA
Legia Ib
9
6 14:18 dalej Szmidt II (Polonia ty
3:0
(1:0).
Towarzyskie
14:42 spotkanie zakończone zwyc. JKS 8. Gwardia (W)
Polonia Ib
5:17
10
5 10:25 toni) — 5, trzecim miejscem ¡po
Związkowiec, który uzyskał bram
Toruń, (tel.) Powracająca z Gdań Trawińskiego. W lekkiej Komu da Krakowa
dzielili się Kohut (Wisła), Cho
ki przez Bajgerta. Uh era oraz
tira drużyna bokserska warszaw wygrał z Kurkowskim, W półśredlewa (AKS) oraz Różankowski
Mormula (z karnego). Sędziował J. »¿«¿zeuma
ek! ej Gwardii, stoczyła w poniedzia niej Tomczyński przegrał z Nowa
__ ... . wy- Chudzidki z Jarosławia.
lek towarzyski mecz w Toruniu z kiem będąc w drugiej rundzie dwu W niedzielę padły następujące
Szczecin — W mistrzostwach A kia- II (Cracovia) po 4 bramki.
JKS ZWIĄZKOWIEC — ZKS. sy osiągnięto ostatniej niedzieli wy
miejscową Gwardią. Zespół war krotnie na deskach. W średniej nikł w klasie ,,B" krakowskiej.
Grupa
I:
Nadwiślan
—
Kmita
3:1
niki:
w Koszalinie miejscowy Bałtyk
szawski wystąpił w osłabionym Wilczek przegrał z Palińskim. W (1:0); Legia — Krowodrza 1:1 (2:1); NAFTA (KROSNO) 2:3 (1:1). W to
W II. Lidze listę otwiera No
z pionierem w stosunku 3:5.
składzie bez Patory, Kolczyńskiego półciężkiej Szymura pokonał Stec Bronowianką — Łagiewianka 3:2 (2:1) warzyskim meczu rozegranym w przegrał
w Białogardzie Unia uległa Gwardii wak (Garbarnia) 8 bramkami,
i Archadzkiego przegrywając w sto ki ego. W ciężkiej Wożniak zremiso Borek — Bieżanowianka 1:0 (0:0).
Jarosławiu zwyciężył zasłużenie ze ze
Słupska 0:2. w Szczecinie Ogniwo dalsze miejsca zajmuje sześciu
sunku 7:9. Niespodzianką było po wał ze Zmorzyńskiłn.
spół Nafty. Bramki dla Jarosławia pokonało
Błękitnych 4:0, a spotkanie
GRUPA II: Płaszowlanka — Grze- strzelili
rażka przez k. o. Szatkowskiego z
Streit
oraz
Lubos,
dla
go

AZS
— Związkowiec dało wynik nie- piłkarzy: Pirych II i Kokoszka
górzeczki 2:0 (0:0); Skawinka — Spo
Przybylskim oraz To Paczyńskiego z Z Pomorza
łem 1:0 (0:0), Prokocim — Prądnicki ści Sołaj 2 (w tym jedna z karne rozstrzygnięty 1:1.
(Tarnovia), Kokot (Naprzód Li
Nowakiem. Wypożyczony przez to
3:0 (1:0); Wołania — Wieliczarika 1:0 go) i Dubiel. Sędziował Puchalski Gwardia Sł.
10 17 31:9
ruńską Gwardię Paliński (Legia MISTRZOSTWO Torunia w siat (0:0).
z Jarosławia.
piny), Foryszewski (Garbar
15 43:17
Darzbór
10
Chełmża) pokonał Wilczaka.
ZZK
CUKROWNIA
(PRZE Pionier
III: Podgórne — Pocztowiec
kówce męskiej zdobył AZS, bijąc w " -GRUPA
9 15 23:12
nia), Kamiński (Pomorzanin),
---- Olsza — Wołania
. 3;1
Wyniki walk: (na pierwszym miej finale „Pomorzanina 2:0 (17:15, 15:11). 5:0
(2:0);
WORSK) — RZEM. KSZZK (JA A. Z. S.
9 11 24:16
scu zawodnicy warszawscy) W mu 3) miejsce zajęła OSA, 4) Budowlani. Czyżyny — Prądnlczanka 2:3 (1:1); ROSŁAW) 2:0 (1:0). Również spot
oraz Sikora (Ostrovia), ze zdo
Związkowiec
11 10 21:24
szej Pasternack! poddał się w dru W koszykówce męskiej Pomorzanin Dałin — Gwardia 3:0 vo.
kanie
towarzyskie
rozegrane
w
bytymi
4 bramkami.
giej rundzie Liceuowi. W koguciej pokonał w finale OSA 43:30 (17:19), GRUPA IV: Łobzowianka Ib
12:31
11 7
— Wi- Przeworsku. Dla Cukrowni bramki Ogniwo
miejsce zajął SKS. W siatkówce sla II 2:6 (1:3); Korona Ib — _Zwierzy
Szatkowski został znokautowany w 3)
 zdobyli: Kubicki i Wizerkamuk. Unia
10 6 12:18
żeńskiej
„Pomorzanin*'
zajął
pierw

drugiej rundzie przez Przybylskie sze miejsce, zwyciężając AZS 2:1 niecki Ib 1:0 (0:0); Cracovia II — Dąb- Sędziował Kuszyński z Jarosławia. Bałtyk
11 6 17:33
ski Ib 2:1 (1:0): Garbarnia II — Gw.
Śląsk zmienia składy
go. W piórkowej Kukulak pokonał (15:13, 10:15. 15:10). 3) Gwardia.
ZCKS CUKROWNIA — KKS Błękitni
11 5 8:35
W MECZU SZCZYPIORNIAKA O Wisła II 5:0 (2:0).
CZARNI PRZEWORSK 2:1 (1:1).
(Ćwik)
mistrzostwo pomorskiej A-klasy OSA
Kurs
W grupie pierwszej prowadzi Legia
Cukrowni, pokonali junio
(Toruń) pokonała SPD (Bydg.) 3:2 14 pkt. przed Borkiem 1 Bronowianką Juniorzy
na mecze z Krakowem
rów Czarnych 2:1 (1:1). Bramki dla
(1:2).
unifikacyjny
po 11 pkt., w grupie drugiej na czoło zwycięzców
strzelili: Marek i Wa
ZGODNIE z nową strukturą spor wysunęła się Płaszowlanka 12 pkt.
Polskie
zespoły
Katowice. Wobec słabej formy
tu polskiego uległ likwidacji bydgo przed Walanką, Skawinką 1 Prokoci laszek. dla pokonanych punkt zdo
dla Instruktorów PZLA
ski HKS, jeden z czołowych klubów miem po 11 pkt. w grupie trzeciej był Wojnorowski. Sędziował Wirczęści zawodników wyznaczo
Warszawa. Polski Związek Lek lekkoatletycznych Polski, drużynowy prowadzi Prądnlczanka i Gwardia po
w mistrzostwach CSR nych na mecze z Krakowem, któ
koatletyczny organizuje w najbliż mistrz Pomorza i Polski. Większość 12 pkt. przed Olszą 10 pkt. i Pocztow ski.
re odbędą się 14 bm. w Krakowie
szym czasie kurs unifikacyjny dla zawodników HKS podpisała zgłosze cem 9 pkt. w czwartej grupie zdecy
nia do bydgoskiej Gwardii, która tym dowane pierwsze miejsce zajmuje Ko Dolnego Śląska
CZ. CIESZYN (teł.). W rozgrywkach i Katowicach, kapitan sportowy
kadry Instruktorów 1. a.
samym
staje
się
jednym
z
najsilniej

rona Ib 14 pkt. przed Garbarnią n 1
mistrzowskich odbytych w ub. nie Sl. OZPN Dyrda poczynił pewne
Na kurs powołano 39 osób: Wro
klubów lekkoatletycznych na Zwierzynieckim po 11 pkt. (mich)
Wroclaw (Ost). W Dolnośląskiej dzielę zespoły polskie odniosły dalsze zmiany zarówno I jak i II repre
cław — Cejtzikowa. Małecki. Gru szych
Pomorzu, I tak do Gwardii przystą
sukcesy. Polonia z Karwiny pięknym
Klasie
A
zanotowano
w
niedzielę
na

dziądz — Felski. Bin i akowski; pili m. in. reprezentant Polski —
*
zwycięstwem wywindowała się na dru zentacji Śląska.
Szczecin — Wachałowski; Katowi Grzanka (sprinter), mistrz Polski w KRAKOW. W niedzielę rozpoczęły stępujące wyniki:
gie
Siła z Trzyńca mimo re
Pionier — Bielawianka 1:5 Mieszko* misumiejsce.
Skład reprezentacji, która za
ce — Kczubek. Vorreiter; Gdańsk rzucie młotem — Masłowski, znany się rozgrywki n rundy w C klasie Wałbrzych
nadal czołową pozy
— Dziewiarz Legnica 3:1. cję w utrzymała
Mikrut, wicemistrz Pol
swej
klasie.
— Zieleniewski, Żyliński; Olsztyn oszczepnlk
gra w Krakowie przedstawia się
KOZPN-u. Pierwsze rozgrywki spowo Ognisko Wrocław — Len Wałbrzych
ski
w
trójskoku
—
Weinberg,
Sie

Niedzielne wyniki były następujące: obecnie następuj ącó: Janik (AKS)
— Szczerbinki; Częstochowa — M. miątkowski 1 wielu Innych,
do wały już przegrupowania w czo 4:1. Spójnia — Związkowiec Jelenia
Sokół Spartak Lazy — Polonia Kar
łówce poszczególnych grup, jednak Góra 3:2. Cukrownik Strzelin — Związ wina
Hoffman; Bydgoszcz — Dunecki,
'*
1:11 (1:5). Zdecydowane zwycię rez. Budny (Pogoń Katowice),
że leaderzy wszystkich pięciu pod kowiec Wrocław 4:1 Odra Wrocław stwo Polonii
Niemiec; Rzeszów — Michalski;
obcym boisku. Pozy Janduda i Durniok (AKS), Susz— Żarów 3:3. Mecz Gwardia Wrocław cja polonii wnaklasie
BYDGOSZCZ. Na polecenie grup pozostali cl sami.
Białystok — Lüdke. Borodziuk,
II Jest następu czyk (Ruch), Wieczorek i Gaj dzik
Julia Wałbrzych nie odbył się. Ta jąca:
Strzałkowski; Lublin — Zwoliński, zarządu Polskiego Związku To-, W I grupie: Tęcza — Rudawa 13:0 —
bele
rozgrywek
po
weryfikacji
doko

(AKS), Cholewa (AKS), Cieślik
1. Sokół Frysztat
3 5
6:1
SpunJka Kielce — Bobiński; Kra warzystw Wioślarskich, przystą (4:0); Chemia — Gwardia Kr. 3:0 vo. nanej w ub. poniedziałek przez WG
2. Polonia Karwina
__
(Ruch), Szleger (Górnik Knurów),
2_ 4. 15:1
ków — Dudek. Babraiowa, Bucha piono do tworzenia Okręgowych zawody Kabel — Dębnicki nie odbyły 1 D przedstawiają się następująco.
się.
W
tabeli
nadal
prowadzą
Czarni
W klasie trzeciej w grupie karwlń- Muskała i Barański (AKS). Re
ła; Warszawa — Morończyk, Gąs Związków Wioślarskich tu waż 12 pkt. przed Kablem 10 pkt., trzecie
GRUPA
skiej
wyniki
były
następujące:
sowski, Pabiś. Szelest. ' mgr. Za
Mieszko Wałbrzych 7 11 20:10
miejsce zajęła Tęcza 8 pkt. prześci
Slla Karwina — Zelezarny Karwina zerwa: Pytlik (Górnik Radlin),
krzewski, Dobrzańska Christen niejszych ośrodkach wioślarskich gając Dębnicki — 7 pkt.
6 7 24:11
Julia BK
6:0 (6:0), Sokół Stonawa — Lechia G.- Dronia (Janów) oraz Duda (Na
w
Polsce.
7
8
14:15
Dziewiarz L
sen; Łódź — Wa.is-MaircinkiewiczoSucha 1:1 (1:1), Sokół Piotrowice — Si. przód Lipiny).
leader tabeli Rako Garbarnia
7 6 15:19
W Bydgoszczy powstał Pomor W II podgrupie:
la Trzyniec 0:0.
wa. H. Nowak: Poznań — K.
pokonał Tonlankę 8:0 (2:0)
7 4 8:16
Gwardia KG
Hoffman, Józef Rutkowski, Schmidt, ski Okręgowy Związek, do za wiczanka
W II reprezentacji wystąpią:
TABELA
Gwardia Miechów zwyciężyła wiceml Gwardia wr.
5 3 7:23
1. Siła Trzyniec
Stawczyk; KCZZ — Boski. Aluch- rządu którego weszli: prezes Wi- strza jesiennego Swaszowiankę 1:0
3 I 10:0
Borkowy (Pokój Nowy Bytorń)
GRUPA II
2.
Sokół
Raj
3
4
11:3
na. GrzeMki.
(1:0);
Bronowicki
zdobył
punkty
wal

tecki (BTW), wiceprezes — Rew- kowerem z Gromadą 3:0; Pogoń prze Górnik
rez. Szeja (Ruch), Pokuta (Bato
? U »4:12
5. Siła Karwina
3 3 8:5
Na obozie zostanie wygłoszonych
1 10 23:14
Zwląikowlóe
(Budowlani Torwń), se grała z Azorami 1:3 (0:1). Prowadzi
ry), Kowacz (Baildon), Cichy
11. Lechia G. Sucha
3 1 3:5
przez fachowców 10 referatów o kowski
8
9
24:20
Spójnia
W grupie ostrowskiej
- j w klasie trze- (Baildon), God (Batory), Bartyla
tabeli Rakowlczanka 15 pkt. przed
różnych konkurencjach lekkoatle kretarz —• Kaczmarek (KW ZZK w
8 3 20:23 ciej
Odra
Ruch
z
Bogumina
pokonał
Olzę
Bronowianką
12
pkt.
1
Swoszowlanką
7 8 11:16
żarów
tycznych. Poszczególne tematy o- Bydgoszcz), skarbnik —• Krauze 11 pkt.
Wiedntowice na jej
1 boisku
___ 3:6 (3:4)
. . i (Ruch), Kulig (AKS), Szombara
7 X 9:23 zajmuje
Lustrzanka
(Pokój), Cebula (Ruch), Kręto!
pracują: Morończyk — tyczka. K. (KW ZZK Bydgoszcz), kapitan
drugie miejsce w tabeli.
grupa iii
W klasę czwartej w grupie cieszyń (Baildon) oraz Kroczek (Naprzód
Hoffman — skok w dal i trójskok, sportowy — Treuchel (BTW). Za III podgrupa: Tramwaj pokonał Dąb
3:0
vo.¡
wicemistrz
grupy
Koblerzan9
Ogniwo
wr.
ii
as
:ii
skiej wyniki były następujące: Beskid Lipiny). Rezerwa: Pohl i Kuczmgr. Zakrzewski — młot i skok rząd okręgowy postanowił otwo ka przegrała z Filmowcem 1:4 (1:3); Bielawianka
8 11 19:13
Jabłonków — Skala Mosty 6:0, Groń
wzwyż, Wachałowski i Gąssowski rzyć sezon w dniu 24 kwietnia Czarnochowlce — Mydlniczanka 4:1 Cukrownik St.
8 u 33:18 Bystrzyca — Sokół Slavia Mlchałko- miera (Baildon), Wilczyk (Górnik
— biegi, Pabiś — kula i dysk. Sze i polecił Toruniowi przeprowa (1:0); Wawel — Wisła Rząska 3:0 (2:0). Nysa
8 u 23:18
wlce 8:2 (2:2). Naprzód Łąki — Sokół Janów), Wiśniewski (Górnik Ka
lest — oszczep. Schmidt — płotki, dzić mistrzostwa okręgowe w Prowadzi Tramwaj 14 pkt. przed Wa Związkowiec
t 10 18:22
Gnojnik 2:7 (1:2). Beskid zajmuje 4 towice) oraz Wojciechowski (?•*
welem i Kobierzanką po 11 pkt. i Len
8 5 16:23
red. Weiss — maraton i. ew. Szczer
miejsce, Groń 6 a najmłodszy zespół
dniu 5 czerwca br.
Wisłą Rząską 10 pkt.
8 % 14:30
Pionier
goń Katowice).
polski Naprzód 9 miejsce.
bicki — skoki i rzuty.
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Tenisiści przy

Z

mistrzostw

Obóz w Katowicach

Juniorzy

okręgach

Tenis począwszy od bieżącego
sezonu wkracza u nas w nową erę.
Pojęcie tenisa jako sportu elitarne
go dostępnego tylko upr-zy wilej owenym przechodzi do bezpowrotnej
przeszłości. Sport nasz stawia dziś
zasadę masowości, która musi objąć
i tenis.
Zmianę w tym kierunku zapoczątkowała Związkowe Rada Kul
tury Fizycznej i Sportu KCZZ. któ
ra w program sportu pracownicze
go włączyła również tenis. Ze pro
gram ten nie będzie papierowy,
możemy być pewni. Oprócz popula
ryzacji i wyszkolenia wszerz prowa
dzona będzie w pionie KCZZ w
normalnym trybie praca wyczyno
wa, przy czym i tu KCZZ zapewnia
należytą pomoc i opiekę U progu
sezonu mamy już pierwsze poczy
nania w tym względzie. Polski
Związek Lawn Tenisowy zorganizo
wał dla czołowej ekipy obóz trenin
gowy.
Obóz ten rozpoczął się w Katowi
cach od poniedziałku, a zgromadził
następujące siły: Jaśkowiakówną,
Karpińską. Popławską. Jędrzejow
ską. Olejniszyna. Bratka. Niestroja,
Chytrowskiego, Piątka. Buchalika,
Skoneckiego II. Borowczaka, Ku
charskiego, Romaniuka a z miejsco
wych juniorów Licisa i Ciszew
skiego. Obozowicze zostali zakwa
terowani na kortach Pogoni w domku klubowym. Czas trwania obozu
przewidziano do 14 bm. Kierowni
kiem obozu z ramienia PZLT jest
p. H. Jonszta, znany działacz śląski.
W poniedziałek razem z zawodni
kami przybyli do Katowic wice
prezes PZLT inż. Olszowski i B.
Staniszewski, ref. wyszkoleniowy
PZLT a zarazem ref. sportu teniso
wego przy KCZZ. Oni poinformo
wali też przybyłych dziennikarzy
o zadaniach i celach obozu, zapo
wiadając równocześnie dalszą akcję
w kierunku rozwoju wszerz i pod
niesienia poziomu.
Z wypowiedzi wynika, że powsta
nie 5 stałych ośrodków szkolenio
wych die juniorów, a to: w War
szawie, Krakowie. Katowicach, Po
znaniu i Sopocie. Ponadto projek
tuje się urządzenie dla juniorów
3 obozów, które zgromadzą od 30
do 50 najbardziej utalentowanych.
Jeżeli chodzi o czołową klasę, to
ta ma bardzo bogaty program.
W maju — turniej *w Budapeszcie,
te czerwcu — mecz Rumunia — Pol.

Obok moment z meczu Górnik Ka
towice (dawniej Kopalnia) — Gór
nik Janów. Mecz ten wygrali gór
nicy Janowa w stosunku 6:1. Poni
żej: drużyny Śląskiej Klasy Wy
dzielonej. Z lewej Górnik (dawniej
Naprzód) Janów — niemal pewny
mistrz Śląska i kandydat do II Ligi
na rok przyszły. W 13 meczach Na
przód przegrał zaledwie raz, a to
w roku ub. ńa jesieni z Concordią
Knurów, która w tabeli znajduje
sł< na drugim miejscu o 4 pkt. za
leaderem. Z prawej, drużyni Górstka (dawn. Czarni) z Chropaczowa.
Foe Rotkiewicz

do Wimbledon u
ska w Bukareszcie, mecz juniorów
Polska — CSR w Bielsku i naro
dowe mistrzostwa Polski, również w
Bielsku, w lipcu — mecze między
narodowe. w sierpniu — mecz Pol
ska — Szwecja juniorów w Sopocie,
rewanżowy mecz
we wrześniu
Polska — Rumunia w Polsce a nastąpnie udział w mistrzostwach
Węgier i Rumunii.
Na obozie brak Skoneckiego i
Hebdy. Mają oni w najbliższych
dniach wyjechać na Riwierę, skąd
udadzą się na turniej do Buda-

Leoderzy poznańskiej klasy A. Z lewej ZZK Polonia z’Leszna prowadzi ne grupie pierwszej, a KS
Luba w grupie drugiej.

PARYŻ. Na tarze Pare de Princes
w Paryżu odbyty sie międzyna
rodowe zawody kolarskie w
sprincie, w których zwyciężył
Belg Gosselin, grzęd Anglikiem
Harrisem i Francuzem Gerardinem. Gosselin przegrał w półfi
nale z Harrisem, który zdobył u*
ubiegłym roku amatorskie mi
strzostwo éwiata. w sprintach,
lecz mim,o porażki został przez
organizatorów dopuszczony do
finału.
ROTTERDAM, Nowy rekord świa
ta w pływaniu ustaliła miejscowa
drużyna kobieca R.DZ na 3X100
w czasie 3.46.7 min.

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw
W

pionie KCZZ

przed „Górnikiem" i „Związkowcem It

JJ

Pion sportowy KCZZ to dziś
około 7o procent całego polsk ego
sportu, nie tylko jeżeli choda o
masy, ale ¡ na odcinku wyezynowym. Nowa organ zaeja ujęta w
branżowe Zrzeszenia Sportowe
krzepnie z każdym dniem, wyka
zując równocześnie coraz więcej
dynamizmu. „Departament“ spor
towy Centralnej Komisji Związ
ków Zą% . dowych, w których pra
cuje sztab ludz: oddziaływuje po
przez centrale Zrzeszeń na kluby
w te. ... koła ośrodki itd.
— W jak m stanie znajduje się
w tej chwili całość organizacji
sportowej w KCZZ i które ze
PRAGA. W obecności 2 tos. widzów
odbyło się w sali Sokoła w Pra
dze międzypaństwowe spotkanie
w koszykówce męskiej Czecho
słowacja — Węgry. Mecż, po nie
zwykle emocjonującej i wyrów
nanej grze, zakończył się zwy
cięstwem koszykarzy czeskich u>
stosunku 43:42 (27:171.
POZNAÑ. Zarzad Poznańskiego Okręgowego Związku Łuczników
urządza w czasie trwania Mię
dzynarodowych Targów Poznań
ski ch, w dniach 7 ; 8 maja br.
ogólnopolską imprezę. mającą na
celu wyłonienie mistrzów tuczni
czych MPT w konkurencji mę
skiej i żeńskiej. Udział u> zawo
dach zapowiedzieli najlepsi tucz
nicy z całej Polski.

przoduje

Zrzeszeń pracują najsprawniej?
— tak e pytane postawiliśmy kie
rown kowi sportowemu w KCZZ
ob. Szymkowiakowi.
- Wszystko dz/e coraz spraw
niej: organizacja i wyszkolenie, o
boży ; kursy. Że Zrzeszeń — odpow ada ob. Szymkowiak — na
pierwszym miejscu postawiłbym
„Kolejarza“. Dotychczasowa dzśa
łalność kolejarzy najbardziej by
ła zbliżona do naszej nowej orga
nizacji:. czyli niejako mają oni już
pewną tradycję. Ich wyższość
przejawia się m. in. w tym. że
n. p. na .. czystkie obozy ¡ kursy
wysyłają zawsze ludzi odpowie
dnio wyekwipowanych, zdyscypli
nowanych, a przy tym co bardzo
ważne są to zawsze ludzie odpo
wiednio dobrani.
Poza tym drużyny „Kolejarza“
to ..aprawdę drużyny złożone wy
łącznie z kolejarzy. Weżmy choć
by tylko ósemkę bokserską Ceda
niii. Walczą w niej sami koleją...
rze.
— Które jeszcze ze Zrzeszeń
działa sprawnie organizacyjnie i
sportowo?.
— Górnicze!
Organizacyjnie
jest tam prawie już wszystko uję

sazone niemal we wszystko. Bę
pracy dzie míalo stałą kadrę instruktor
ską. Nie jestem jednak zwolen
nikiem — mówi. ob. Szymkowiak
—by Czerwińsk był również ośrod
te. Sportowo też idzie dobrze. No kiem dla obozów kondycyjnych.
ale górnicy mają pewne ułatwie Dla tego celu są bardziej odponia, ze względu na skoncentrowa wednie małe ośrodki, odosobnio
nie swych członków na stosunko ne od innych obozów czy kursów.
wo małym terenre. Na trzeć m W W'dlkopolsce mamy ośrodek
miejscu — kontynuuje wytraw pływactwa. W Spalę w tej chwili
ny działacz sportowy — postawił przebywają kolarze KCZZ, któ
bym „Związkowca“. Organzacyj rzy nie znaleźli mi ejsca w elicie
na praca w tym Zrzeszeniu jest przeznaczonej na wyścig Praga
na,;'rudni ej sza: 15 związków bran — Warszawa, trenującej na Ślą
żowych rozrzucanych na całym te sku. Kolarze zgrupowani w Spalę
renie kraju. Za to „Zwi ązkowiec" są bardzo zadowoleni:., wreszcie
dysponuje najwytrawniejszą ka doczekał, się możliwości racional
drą działaczy o dużym i facho nego tren ngu w dobrych warun
wym stażu w dawnych Robotni kach. Kursy i obozy kontynuowa
czych Klubach Sportowych. To ne będą bez przerwy. Plan opra
ma swoją wymowę w pracy i da- cowany jest na cały rok. Już jest
je gwarancję na przyszłość. Inne realizowany.
Duże ułatwienie mamy ze stro
Zrzeszenia podciągają się w tej
chwili organizacyjnie, choć są sła ny Funduszu Wczasów Pracowni
bsze od wymienionych. Pewne kło czych. Dyrektor naczelny FWP
poty m eiiiśmy z „Budowlanymi'“ ob. Kania idzie nam bardzo na rę
ale już jesteśmy na dobrej drodze kę. Otrzymujemy w domach wcza
— A jak wyglądają sprawy wy sowych pomieszczenie dla na
szkolenia?
< szych kursów i ludzi, a odpada
— Największa nasza duma to przy tym wiele pracy organiza
Czerwińsk! 4 km od Zielonej Gó cyjnej. To naprawdę dużo znaczy.
Ż tych i innych jeszcze wypo
ry. Właśnie przejmujemy ten ośrodek i w tej chwili z naszego wiedz: przekonaliśmy się, że ca
ramienia znajduje się tam komi łość pracy w pionie KCZZ ¡dz, e z
sja przejmująca. Będzie to jedno rozmachem. Rezultaty napewno
z głównych centrów naszego wy ne dadzą na siebie długo czekać.
(zet)
szkolenia. Pięknie położyie, wypo
w

pesztu. gdzie dołączą się do nich
Piątek i Jędrzejowska.
Tak przedstawiają się pokrótce
plany naszych tenisistów
W końcu jeszcze jedna cenne wia
domość: istnieje zamiar wysłania
w roku bieżącym dwóch juniorów
na turniej juniorów w Wimbledonie. Młodzież nasza zapozna się tam
z klasą światową. W rachubę jako
kandydaci wchodzą: Radzio i Ku
dliński z Warszawy,. Christ z Krakowa i Licis z Ketowic. Turniej
w Wimbledonie rozpoczyna się
22 czerwca.

Grupa działaczy i tenisistów podczas poniedziałkowego otwarcia obo
zu treningowego w Katowicach. Od lewej H. Jonszta — kierownik obo
zu, inż. Olszowski — wiceprezes PZLT. Piątek z Poznania, Kamińska
z Żywca, Staniszewski — przedstawiciel KCZZ, Popławska z Gliwic,
J. Jędrzejowska i Bratek z Katowi c. Romaniuk z Warszawy. Kuchar
ski z Pomorza, Lids i Ciszewski — juniorzy z Katowic.
Fot. KarabasS

Kazimierz Kucharski
Biegi

w

Kolejarz

5 ośrodków dla

juniorów — Program międzynarodowy

piłkarskich

w

procy

Fragmenty wspomnień

na

przełaj

okrasie

prated o! im pi gskim

PO NIEUDANYM wyjeździe do i zmów miałem spotkać się z Nojdm i

krajów południowych dla tre- I miejscowymi biegaczami z Orłowningu przedolimpijskiego, po- ' skitn na czele. Z tym ostatnim mie_
wróciłem do domu, gdzie szlifowa- ¡ liśmy stare porachunki za Prze
łom swoją formę. Nojl pozostał w - myśl.. W Katowicach, o ile wiedzia
Warszawie pod okiem trenera Pet- iłem, miał to być bieg na dystansie
kiewicza. We Lwowie, mimo atmo- i około 4 km. Dopiero po przyjeżdzie
sfery prawdziwie sportowej, nie ■ na Śląsk, dowiedziałem się, że trabyło odpowiednich warunków do \ sa jest wydłużona ¡ wyniesie około
treningu takiego, jakiego wymaga 10 km. Jak na mnie, średni od ystanstart na Igrzyskach. Przede wszy sowca, było to troche dużo, tak że
stkim na przeszkodzie stała moja początkowo zastanawiałem się czy
praca zawodowa, która absorbowa- w ogóle startować. Wycofać się jeła mi bardzo dużo czasu i pożerała , dinak nie wypadało, neleżało się
masę energii i siły. Następnie nikt zdecydować, choć szanse na wygra
nie mógł mi dać odpowiednich nie z Nojiim były żadne.
wskazówek, a zdany byłem jedynie
Przyznam się szczerze, że wów
na samego siebie i na swoje szczu czas najbardziej obawiałem się
płe doświadczenie z okresu startów Orłowskiego, który — uważałem —
poza granicami kraju.
będzie się chciał zrewanżować za
Mijały tygodnie. Rozpoczął się porażkę w Przemyślu. Postanowi
już sezon wiosenno-letni zapocząt łem z góry nie nawiązywać żadnej
kowany, jak zwykle, przełajami. walki z Nojim która i tak na nie
Postanowiłem i ia wypróbować by się nie zdała lecz jedynie pil
swych możliwości w tych biegach. nować Orłowskiego, znającego te
Startowałem często. Na terenie ren.
Lwowa wygrywałem wszystkie bie Po starcie, oczywiście. Noji nanzú
gi na przełaj. Wyjechałem nawet cił ostre tempo. Początkowo trzy
do Grodna, gdzie uprzednio zdoby małem się, 'aby iak najdalej oder
łem dwukrotnie puchar przechodni wać się od pozostałych przeciwni
tego miasta. Obecnie jako obroń ków. Długo to nie trwało. Noji po
ca po raz ostatni, jechałem tam czął uciekać, pozostawiając mnie
niezbyt pewny siebie. Zdawałem so samego. Trasa piekielnie się dłuży
bie sprawę, że zwycięstwo nie bę ła. W pewnym momencie zbliżył
dzie sprawą łatwą. Wiedziałem, że: się do mnie Orłowski. Byłem już w
tamtejsi długodystansowcy Strzał strachu, że nie wytrzymam całego
kowski, Półtorak i inni będą robili dystansu i będę musiał przegrać
wszystko, by mi nie pozwolić wy jeszcze i do innych zawodników.
grać. Chodziło bowiem o puchar, Obawy moje okazały się jednał
który w razie wygranej przechodzi płonne, gdyż Ślązak, chcąc mnie
na moją własność.
dójść. musieł się tak wysilić, że już
Puchar ten miał ciekawą przesz po zrównaniu sie ze mną był bar
łość. Ufundowany został w 1926 ro dzo wypompowany. Zauważywszy
ku i ubiegali się o niego tacy za to. postanowiłem urwać się. Dla
wodnicy. jak śp. Freier, Sidoro- odmiany począłem gonić Nojego,
wica. Strzałkowski i inni. Dlatego który był już o dobre 100 mtr.
też ohciałem bardzo bieg ten wy przede
,______ __
mną._ Przestrzeń
____ i____ dzieląca
grać. Po przyjeżdzie na miejsce, mnie od pozostałych zawodników
dowiedziałem się. że ze względu na zaczęła się powiększać i byłem już
mnie ułożono cała taktykę biegu. prawie pewny, że poza Nojim nie
Uruchomiono cały sztab miejsco mogę przegrać do żadnego zawodni,
wych biegaczy ze Strzałkowskim i ka. tym bardziej, iż odzyskałem
Półtorakiem
rzels. n ... .. cn.ąk drugi oddech, po którym poczułem
nie pomogło. W tym dniu czułem się znacznie lepiej.
się nadspodziewanie dobrze, tak że
Wreszcie poczęła sie zbliżać me
obrana przez nich taktyka przeszka ta, a zwiastowała o tra licznie zedzania i zamykania mnie w biegu, brana publiczność, które ustawiła
ną nic się nie zdała. Stertowało, jak się na przestrzeni całego
.. ... kifomena ówczesne stosunki, dużo zawo tra w szpaler, dopingując zawod
dników. Teren był nadzwyczaj uro ników.
zmaicony i pagórkowaty. Z miejsca
Wpadliśmy na stadion. Tutaj do
ociekłem wszystkim i na trasie ża piero zauważyłem różnicę, jaka
den z zawodników nie mógł mnie mnie dzieliła od Nojego. Kiedy ca
już dogonić. W rezultacie bieg wy wpadał na taśmę, mnie pozostawało
grałem z przewaga około, jak sobie jeszcze do przebiegnięcia około
przypominam. 300 mtr. Wówczas 300 mtr. Mimo że przegrałem 0 te
przekonałem się. że istotnie posia ką różnicą, to jednak byłem z sie
dam nad-wy rain a wytrzymałość, bie zadowolony, gdyż jeszcze ras
oo dla średniodystansówca jest rze- przekonałem sie o swej dużej wy
' inę wagi.
trzymałości. Dowodziło to, że aa¡6j
Niedługo potem zen roszony zosta trening zimowy był przeprowadzo
łem na bieg na przełaj do Katowic, ny właściwie.
organizowany -przez „Polonię“. Tam
M*.

■w
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Górnym

Piłkarze klasy

C

i

walczy

Opolskim

o piurskty

KATOWICE. W 1ft>, niedzielę dru GRUPA IV: Unta Klodnica — Sło GRUPA VI: Tarnowiczapka — Do Górnik I (Centr.) RyL 3 u 28.1
» 15 34:9
żyny śląskiej klasy C wystartowały wian Świętochłowice 0:1 (0:1). Zgoda lomity Bobrowniki 1:5 (0:2). Przy Naprzód WiesBowa
Górnik II (Gnom.) Byt. 8 10 13:14
do walk o punkty. Ze względu na Świętochłowice — Gwiazda Halemba szłość N. Chochlo — RKS BoruszoKonfekcja
Bytom
» 3 14:13
La
s
—
Górnik
“* wice 0:1 (0:1). ¡BZK Tam. Góry — KS
wycofanie się kilku drużyn w po 16:0 (0:0). Tur Czarny
Polonia III Bytom
i
lias
© W sprawozdaniu z meczu
Świerklaniec 2:6 (1:1).
• Czołowi sportowcy Czecho szczególnych grupach, tabele uległy Ib (Naprzód) Ruda 0:1 (0:1).
Tempo Stolarze wice ' 3 4 12:33
8 14 30:5
Polonia — Wisła zamieszczonym słowacji byli podejmowani przez pewnym zmianom. W grupie TH ze Naprzód Ruda
7 14 22:3
RKS
Boniszowice
Czarni
Miechowici
O
8
7Ä9
względu na wycofanie się chorzow Orzeł Bykowi na
7 12 19:5
7
18:16
KS Świerklaniec
poprzednim
numerzei • z „Sportu
Iw TT7
-----Z ... łz
• prezydenta Republiki Klementa skiego Zrywu i unieważnienie wszel Słowian Swiętochł.
8 11 19:11
7
8
36:15
Dolomity
Bobrowniki
GRUPA
11
Wczasów“ przeczytaliśmy, że Gottwalda. Na przyjęcie przybyli kich spotkań rozegranych przez ten
31:11
Zgoda Świętochłowice 8
S 5 18:15
Iskra Lasowice
-Jedność- Rudzienice
_______ — Tramwajarz
znany
klub, dotychczasowy leader Tramwa Gwiazda Halemba
gracz
Gwardii - Wisły jednak nie tyl
8 8 13:36
17:15
Tarnówiczanka
0:5 (0:4). Zryw Maciejów —
jarz.
spad!
na
drugie
miejsce,
a
jego
10:20
TUR
Czarny
Las
7 2 6:31 Gliwice
Przyszłość
N.
Chochlo
„Giergiel nie miał w bramce ko najwybitniej
Chemik
Ib
Zabrze 4:2 (1:0). Silesia
miejsce zadął Prezydent Chorzów. Unia Kłodnlca
8 2 5:20
14:30 Gliwice — Czarni
7
ZZK Tarn. Góry
Gliwice 5:0.
specjalnie wiele do roboty". O- si zawodnicy i
W V grupie miejsce KS Łaziska za Podgórze N. Bytom
1:21
7
jął KS Bujaków. Wyniki uzyskane
czywiście Giergiel nie ma nic zawodniczki, ale
10 16 sarn
Zryw Maciejów
__ __
K8
BujaGRUPA
V:
LZS
Mokre
—
...
w
ubiegłą
niedzielę:
która Silesia Gliwice
ZABRZE, Opolska klasa
10 16 24:13
wspólnego z bramką i na-' także
wszyscy
ków 1:2 (0:0). Strażacki KS Gardawi- wystartowała równocześnie zC, druży- Tramwajarz
10
Gliwice
13 34:18
pewno nie odbierałby tej pozycji wybitni dygni
GRUPA I: Górnik Wesoła — Pa ce — WKS Wyry 1:4 (1S). Mecz Jed nanu wyższych
__ _ klas,
__
posiada poza
Ubezpieczeniow. Gliw. 9
22:12
piernia Czoło w 3:2 (2:2); Chemik Ib ność Łaziska Dolne — Łaziska KS zo soba
swemu serdecznemu przyjacielo tarze państwowi
Już
3
rundy
serii
wiosennej.
Jedność Rudzienice
10 8 16:26
Mała Dąbrówka — ZKSM Panewniki stał przesunięty na późniejszy ter
7
20:30
Chemik
Ib
Zabrze
10
wi Jurowiczowi. Ale w gazecie z premierem ZaGRUPA I
0:3 w. o. Drukarz Katowice — Rozwój min.
Czarni Gliwice
10 6 13:29
napisano, a skrupulatni czytelni potockym, mini
Katowice 0:3 w. o. Motor Siemiano Bujaków
Tempo Stolarzowice — Górnik II Ogniwo (Samorząd.) GL 9
7 11 Hi«
13:32
3:5
(2:3).
wice
—
ZKSM
Ochojec
cy żądają wyjaśnień. Otóż od o- strami i generaŁKS Łaziska Średnie « 10 28 :« (Gmomia) Bytom 3:<1 w. <r. Górnik I
GRUPA
III
26:7
Jedność
Łaziska
Dolne
6
ion
16
8
(Centrum)
Bytom
—
Naprzód
WieWesoła
pisu sprawozdawcy do wydruko licją na czele.
14:15 szowa 2:3 (1:2). Konfekcja Bytom —
Papiernik Cznłów
12 43:10
Wyroki KS
7
Chemik Gliwice — ZZK Pyskowice
wania danej rzeczy jest droga Przyjęcie zamie
Ochojec
8 10 20:20
Garda wice
7 4 12:31 Polonia ra Bytom 3:2 (1:1).
1:5 (0:3).
dość daleka i trudno ustalić, kto niło się w przy- L
29:18
Rozwój Katowice
8
8 7 15:18
Atom Szopienice
'zawinił przestawienie nazwisk. jemne zebranie
8
11:22
Panewmik
Rybnicka klasa B
Stenograf przy przej
na którym w
Motor Siemianowice
8 o 8:35
mowaniu sprawoz
sposób przyjacielski roztrząsano Drukarz Katowice
8 o 3:34
Drobiazgi krakowskie
RYBNIK. Wyniki klasy B w ab,
niedzielę były następujące:
dania, czy też spra
sprawy kultury fizycznej Czecho
GRUPA
II:
Tur
Larysz
.
,
Pogoń
GRUPA I
wozdawca, a może
słowacji. „Widzieliśmy na tym ze Imielin 0:3 (0:1). Gwiazda Borki —
Olza Godów — Kokoszyce 5:0 (3:0).
maszynistka,
czy
braniu — ptsze jeden z dzienni Nadwiślanka Bife
ieruń
... Nowi7 5:4 (3:0). * W dalszym ciągu międzyszkol Również, siatkarze krakowskiej kl.
Piast Lę- nego turnieju piłki ręcznej w Kra B wystartowali do drugiej rundy, w Wodzisław — Olza 1:0 (0:0). Syrynia
wreszcie . składacz
karzy czeskich — jak premier OM TUR Brzeczkowlce
— Jastrzębianka 1:3 (0:1). Wilchwy —
kowie uzyskanó wyniki: .Koszy niedzielę odbyło się 6 apotkań
maszynkowy. Dość,
serdecznie rozmawiał z kanuista- dżiny 1:1 (1:1).
kówka: Gimn. III — Gimn. V 20:0 V.9. pierwszej grupie: Prokocim — Borek Głożyny 2:0 (0:1), Gorzyce — EabełLędziny
8 12 23:6 Gimn.
że ani korekta ani
ków 2:1 (1:1).
mi, za chwilę z Zabrodskym i Piast
IV
—
Gimn.
H
44:24
(16:11)
2:1
(»:«,
13:15.
15:12),
Krowodrza
—
22:9
8 IS
pogoń Imielin
13 24 27:09
rewizja błędu nie ugrupą hokeistów, jak następnie Tur Larysz
8 12 17:11 Gimn. VIH — Gimn. VI 37:88 (16:8). Elektrownia 2.0 (15:4. 15:8): Krowodrza Olza Godów
Siatkówka:
Gimn.
Jacka
—
Gimn.
Ko
ZMP
Zabełków
13 16 37:24
Brzęczkowice
% 1» 15:8 ehan-owskiego 2:0 (15:10. 15:2): Gimn. — Borek 2:0 (16:3. 15:11): Pocztowiec Ołszynka
sunęły i Giergiel zo
ściskał rękę Drobnego i Cernika, Tut
Olza
13 16 36:19
19:23
—
ProkocSm
2:1
(15:9.
9:15.
15:5):
YMCA
Nadwiślanka
N.
Bieruń
8
W
stał
bramkarzem.
jak dyskutował z por. Zatopkiem. G wiazda Biorkl
Nowodworskiego
—
Gimn.
Witkow

31:32
13
8 6 13:19
— Pocztowiec 2:0 (15:10. 16:14): YMCA Odra Wodzisław
Najbardziej zdener
Nie był przy tym sam, cały nie Przemsza Jęzor
13 14 37:85
7 Í 6:22 skiego 2:0 v. o. Gimn. Sobieskiego — — Elektrownia 2:0 (15:7. 15:9). Tabela Wicher Wilchwy
12 13 33:85
mistrzostw kl. B w siatkówce męskiej
" " ' : Czarni Krzyżkowice
7 O 0:21 Gimn. Kościuszki 2:0 (15:9.. 15:10).
wował się pomyłką
mal nasz rząd przyszedł poga Siła Mysłowice
Czarni Gorzyce
13 12 28:21
w Krakowie rozpoczęły się mięKrowodrza
5 5 10:2
sprawozdawca.
Na
wędzić z przedstawicielami na GRUPA III: Kościuszko Chorzów — d.z.ydrużynowe
Strzelec Rogów
12 li 22:27
mistrzostwa koszyko YMCA
5
4
9:2
pocieszenie ma on
szego sportu... Nie było przy tym Ogniwo Chorzów 10 (1:0). Prezydent we zorganizowane przez Harcerskie
Naprzód Koko szyce
13 11 22:29
Pocztowiec
13 10 29.-17
Chorzów
—
Bryntca
"
Przełajka
3:1
Jastrząb
ianka
Koło
Sportowe
Huragan
przy
29
KDH.
5
6:4
jednak w swej ka
ze strony sportowców zakłopota
Tramwajarz
Śląsk
Głożyny
13 » 20:33
(1:1).
Pogoń
Chorzów
W
pierwszym
spotkaniu
29
KDH
Hu

Profcochn
1
rierze daleko większe „wpadun- nych twarzy, nie było sztywno Katowice 5:2 (8:0).
Naprzód
Syf
yuta
13
3 12:15
ragan pokonało 7 KDH 93:42 (34:14).
3 9 1:«
ki" nie z własnej winy. Tak np. ści... Ministrowie dyskutowali Prezydent Chorzów
fi 12 11:1 Kosze dla zwycięzców zdobyli: Swo Borek
Elektrownia
<
GRUPA
II
4 0
6 10 21:6 boda 31, Wójcik 12 Damanasiewicz 8.
z zawodów narciarskich o „Pu przyjacielsko z każdym zawodni Pogoń Chorzów
Tramwajarz Katowice 6 6 12:14 Cieślewicz 2. d’la pokonanych Durek SYNTKTYKA OŚWIĘCIM — FABLOK
Rydułtowy — Gierałtowice 1:3 (1:2).
____
char Tatr“ podał do swego ma kiem, który miał im coś do po Ogniwo
36 i Kunisz 6.
(Mich.)
7:12
5
3
(Slązel)
Chorz.
P-rzyszowice — Radlin 3:0 (2:0). Lesz
CHRZANÓW
4:0
(2:0)
cierzystego pisma w stolicy, że wiedzenia. Było to piękne przy Kościuszko Chorzów
5 3 3:10
czyny — Bełk 1:1 (1:1), Ja>nltowice —
* Walne zebranie kolegium sędziów
ESTE.
5 1 3:14 KOŹLA odbędzie się 9 bm. o godz. 18 Parpan będzie grał Knurów Bi 3:0 w. o.
Krynica Prze łajka
»Zakopane oczekuje na przyjazd jacielskie zebranie...“
w świetlicy WUKF ul. Manifestu Lip
Kop. Jankowicc
M 1* 31:18
Finów, którzy już są w drodze."
cowego 27).
G órniik Radlin Bi
10 17 40:10
W gazecie jednak wydrukowano:
* Na walnym zebraniu sekcji mo
11 15 35716
KRAKÖW. W nadchodzącą nie 32 Przyszowiee
„Zakopane oczekuje na przyjazd
tocyklowej RKS uchwalono przejście dzielę Cracovia w spotkaniu li 35 Gierałtowice
11 14 29:27
Bieg „Dziennika Polskiego“ sekcji do Z.KS Włókniarz — Korona.
10 13 27:13
Piast Leszczyny
Norwegów" — którzy się do Pol
Nowy zarząd wybrano w składzie: gowym z bytomską Polonią wy PW. Radlin
10 8 26:24
ski. w ogóle nie wybierali. Cóż to
Przew. — dr Kalitowski, wlceprzew. stąpi z Parpanem, który wyle Zgoda Belk-Zawada
11 8 18:36
jednak wszystko znaczy w po
— Wisła, sekretarz — Z. Witkowski, czył odniesioną kontuzję na me Górnik Knurów Ib
11 6 27:34
skarbnik — taż. Dobrzański, kpt. spor
PRW.
Marklowice
10
5 19538
równaniu z tym, że prasa przed
czu
z
Chełmkiem.
— red. Szczawiński. kpt. turyst. —
Górnik Rydułtowy
11 e
wojenna miała o wiele istotniej
Stec,
reif.
prop.
—
Śliwiński,
gosp.
—
sze chochliki — jak się to zwy o memoriał J. Kusoc iłaskiego Palet», cal. zarządu — Buchaj i Bru
kłe nazywać. — Tak np. jedno z
Słaby poziom mistrzostw bokserskich Rzeszowa
KRAKÖvi'. Minęło już cztery na, nazwiska, wieku miejsca za zda.
* Na nadzwyczajnym walnym ze
czołowych pism katolickich po
braniu Legii uchwałono przystąpie
mieszkania
j
ewentualnej
przyna
lata
kiedy
redakcja
Dziennika
dało na pierwszej stronie spra
nie klubu do Zrzeszenia Sportowego
RZESZÓW, (zr) 2 i 3 bm. odbyły
wozdanie z uroczystości w War Polskiego w Krakowie chcąc ucz leżności klubowej. Załączyć nale Związkowiec.
Ostatecznie mistrzami ROZB na
cić
pamięć
Wspaniałego
biegacza
ży
świadectwo
tokarskie
wydane
# W . towarzyskich moczach piłki się indywidualne mistrzostwa pię- rok 1949 robi a li: weg a musza —
szawie, zaopatrując je tytułem:
nożnej
uzyskano
wyniki:
Prokocim
przez
lekarza
sportowego.
P;smo
Polski
Janusza
Kusociftstóego
li
śeianskiie
Rzeszo
wskieeo
OZB.
Na
50
Sudo (PZL), waga kogucie — Ja
„Odsłonięcie
płyty
Nieznanego
(sen) — Prokocim (jun) 1:2 (1:1). Bie
eh -zawodników, wzięło błoński (Gwardia), waga piórkowa
Żołnierza w Warszawie“ — skła przyczynić się do umocni enia spor należy własnoręcznie podpisać i żą no wianka II — Wie!leżanka II 2:2 spodziewany
udział
tylko
20
w
tym
11
z
Gwardii
zaadresować-,-Redakcja
„Dzienni

tu
lekkoatletycznego,
zorganizo

— Szöntag (PZL). waga półśręd(0:2). .
daczowi przy słowie „płyty" wy
Polskiego“, Kraków ul. Wielo
Rozpoczęły się spotkania kl. B w (Rzeszów), 7 z PZL (Rzeszów) 1 nia — Mautche (JKS). waga pół
leciała litera „ł". I tak zostało wała bieg na przełaj pod nazwą ka
koszykówce męskiej z udziałem 7 diru JKS (Jarosław) i 1 Gwardia (Kro ciężka — Klaczikowski (PZL). wa
Janusza Kusodńskie- pole 1 — „Bieg na przełaj“. Ter żv.n.
Wyniki: Budowlani Zwierzy
wydrukowane: na pierwszej stro „Memoriał
Od raziu też odbyły się pół ga ciężka — Motyka (Gwardia).
“. B eg ten odbywał silę od min zgłoszeń zostanie zamknięty niecki — GZKS Wieliczka 73:1 (36:1), sno).
finały i' finały. W pierwszych stoezo
nie, w tytule, w katolickim pi go
Sędziowali w ringu Słabidkl
1945
r.
rok
rocznie.
W
dotychcza

Bronowianka
—
Tramwaj
59.20
(31:13).
14 bm, o godz. 12.
no 4 walki, W wadze piórkowej (Przemyśl), na punkty Wiii$fci i Z?«
śmie!
sowych trzech biegach puchar
Dobroieieliiki (Gwardia Rzeszów) po radzlki.
X ZR.
• Węgrzy przed swym niedziel zdobył'!: por. Półtorak z Łodzi,
konał Skibę (PZL) przez k.o. w
nym meczem z Czechosłowacją Urban z Krakowa i, Bon'scki. z
BBTS BIELSKO — GROBLE
drugim starciu, a Szöntag (PZL)
Lekkoatleci śląscy rozpoczęli sezon
KRAKÓW 8 : 8
powołali na obóz 30 piłkarzy.
zwyciężył Puce z Gwardii na pun
Gdyni. Obecnie redakcja Dzien
kty.
W
wadże
półśredniej
Gac
BIELSKO. — W towarzyskim
® P. I. Zuków to znakomity nika Polskiego przy współpracy
(PZL) praegrał ' niezastużenie z spotkaniu pięściarskim BBTS uzy
praktyk sportowy w ZSRR. Do KOŹLA organizują w drug' m
KATOWICE (bat). Zgodnie z ter Werner (AKS) 8,46 min. przed Kopytą Mautdhe (JKS Jarosław), a Fabi skał niaspodzięwany wynik remiso,
wszystkich zagadnień związanych dniu Wielkanocy 18 bm. bieg na minarzem
Śląskiego OZLA lekkoatle i Ganzerą również z AKS. ze startują szewski pokonał nieznacznie na wy 8:8 z drużyną Grobli z Krakows;.
z postępem w wynikach i tre przełaj poraź czwarty. Start ¡. me ci śląscy rw.p.
sezon w ub. niedzielę cych 53 juniorów na 1600 m najlep punkty Turowskiego (Gwardia Kro
Wyniki welk (od muszej do pół
ningu podchodzi on w sposób ta na Stadionie Miejskim. Dłu propagandowymi biegami na przełaj szym był Nagi (SK-S Głuchoniemi) sno).
ciężkiej, na pierwszym miejscu za-i
5,07
min,
przed
Wie
klikiem
i
Lendzlw
Opolu,
Chorzowie,
Krywałdzie,
Cze
gość
trasy
4,5
km.
Początek
o
naukowy. Ostatnio ogłosił cieka
W drugim dniu poziom ogólny wodnicy Bielska): Wiśniewski nie
ładzi i Katowicach, przy dość licznym kiem (AKS). Wśród kobiet na 1200 m
wą pracę pt. „Teoria i praktyka godz. 12.
zwyciężyła. Kostkówna (AKS) 4.06 min był słaby. W wadze lekkiej sędzia rozstrzygnął walki z Szymańskim.
udziale zawodników.
W biegu mogą wziiąść udz:ał Najliczniej stanęli na starcie biega przed koleżankami klubowymi Fran- ringowy zdyskwalifikował zawod Szary wypunktował Cholewę. W
w kulturze fizycznej". W niej m.
ników, gdyż ci byli zupełnie do drugiej walce koguciej Słowik pod
in. zebrał najbardziej dokładne wszyscy mężczyźni w wieku po cze w Chorzowie, gdzie w grupie se kówna i Nowakówna.
dał się w pierwszej rundzie Leji,
W Krywatdzie najlepszym z senio walki nieprzygotowani.
dane odnośnie czołowych sprinte wyżej lat 16 bez względu na to, niorów na trasie 2.500 m. zwyciężył
Fidorek zwyciężył Szewczyka. Zyg
rów na 3500 m był Hałupka 12,17 min.
rów radzieckich, znanych zresztą czy są stowarzyszeni:, czy też nie.
munt zremisował z Zajdą. Romaprzed Szendzlelorzem (obaj Lignosa),
n-iok poddał się w pierwszym star
w
Polsce. Zgłaszający powinni się wykazać LZS ZAGRODA LUBLINIEC — ME z juniorów zaś na 2500 m Szlachta
TAL
BOBREK
BYTOM
1:2
(IM)
świadectwami!
badania
lekarskie

10,56
min.
przed
Słaboniem
(Llgnoza).
ciu Lisikowi. Traczewski uległ na
Nowiny
piłkarskie
Mając yzczeLubliniec.
—
Leader
Opolskiej
klasy
punkty Muniokowi. Dobija przegrał
'gótowe rezul go. Zawodnicy, którzy nile będą A gr. in gościł w Lublińcu gdzie ro W Czeladzi startowali tylko seniorzy
taty ich szyb jeszcze miel;; świadectwa zostaną zegrał towarzyskie spotkanie z tam na 3500 m w ilości 32. Zwyciężył Za * Główny Urząd Kultury Fizycznej na punkty z Pieniążkiem.
tejszym A-klasowym zespołem LZS drożny (Górnik) 10,56,4 przed Tepe zatwierdził w całej rozciągłości osta
kości na po zbadani przed biegiem przez le Zagroda,
odnosząc nikłe, ale zasłużo rem (Włókniarz Sosnowiec) 11,0 mln. 1 teczną decyzję P. Z. P. N. odnośnie
szczególnych karza sportowego.
ne zwycięstwo 2:1 (1:1). Przez cały Krausem (Cracovia) 13,05 min.
dożywotnich dyskwalifikacji zawod
Zioszen
a
do
biegu
należy
skła

czas spotkania goście posiadali lekką
odcinkach bie
Humor w sporcie
W niedzielę 10 bm. odbędzie się w ników. K. S. Silesia — Lubomia (SI.
gu na 100 m dać na piśmie z podaniem We-, przewagę.
Sosnowcu o godz. 11 bieg na przełaj o O. Z. P. N). NOWAKA Emila oraz
mistrzostwo okręgu śląsko-dąbrow KLIMA NKA Józefa. Wyżej wymienie
wykazał
w
skiego w grupach — seniorów 5000 m, ni zawodnicy publicznie i czynnie znie
odpowiedniej tabelce, nad czym
juniorów
3000 m i pań 1000 m. Start w ważyli sędziego piłkarskiego po za wo
A. Horak, mistrz małej piłeczki
muszą owi Sprinterzy pracować,
parku przy ul. Chemicznej 12. Organi dach w dniu 2«. 11. 48. Dyskwalifika
zacją biegu zajmuje się Włókniarz. cję wyżej wymienionych zawodników
aby poprawić wyniki. Z tabelki
Przed biegiem odbędzie się uroczy rozciąga się na wszystkie dziedziny
m. in. wynika, że. Sanadze rpa
stość wręczenia srebrnej honorowej sportu polskiego. (Okólnik z dnia 29.
w kategorii juniorów
stosunkowo najsłabszą szybkość
odznaki PZt.A najstarszemu zawodni 3. 49 r. Nr 111/769).
na pierwszych 20 m — musi więc
Mistrzostwa w Radomiu były kowi Zagłębia Dąbrowskiego znanemu
Na indywidualnych mistrzost
i skoczkowi o tyczce Wa
* Zgodnie zobowiązującymi prze
specjalnie popracować nad tą wach Polski w tenisie stołowym dla Horaka ciężką próbą. W eli wieloboiście
lerdanOwi Musze z ZKS Górnik w Cze pisami gry zawodnicy powinni mieć,
częścią biegu na 100 m. Jego kon w Radomiu, tytuł mistrza zdobył minacjach stoczył 17 walk, z któ ładzi.
numery założone wg następującej ko
kurent Karakułów rozwija naj niespodziewanie Antoni Horak rych przegrał zaledwie jedną. Za
lejności: bramkarz rezerwowy — 12;
bramkarz — 1; prawy obrońca — 2;
większą szybkość między 20 a 60 ze Śląska.
imponował szybkością i doskona
lewy
obrońca 3; prawy pomocnik — 4.
m, której jednak nie wytrzymuje
Z Częstochowy
Młody mistrz ma lat 18. W łą taktyką.
środkowy pomocnik — 5; lewy pomo
dó końca. Opracowania Żukowa przyszłości będzie księgarzem, a
cnik — 6: prawy skrzydłowy — 7; pra
— Moje marzenia z lat dzie
wy łącznik — 8; środek napadu — 3;
są niezwykle ciekawe, pozwalają w tej chwili odbywa praktykę
• W niedzielnym spotkaniu pię- lewy
cinnych
spełniły
się
—
oświad

łącznik — ió; lewy skrzydłowy
one zawodnikowi i trenerowi na w jednej z księgarń w Chorzo
ściaraikim Górnik z Zabrza został
właściwe pokierowanie pracy tre wie. Entuzjastą ping-pongu był czył naszemu współpracowniko rozgromiony prze® Dom Kultury
ningowej. Dokładna i bezsporna już przed wojną, a mając 9 lat wi. — Zostałem mistrzem Polski, 1:15. Poszczególne walki (na pierw
miejscu zawodnicy Domu
znajomość braków zawodnika u- podpatrywał starszych od siebie na razie juniorów, ale będę się szym
Kultury): w muszej — Szipryngiel
dowodniona naukowo, w sposób graczy. Zainteresowanie dla ma starał zajść jeszcze dalej.
wygrał z Piiproką: w koguciej —
W tegorocznych mistrzostwach Wróbel zwyciężył Pypcia I; w piór Konstytucyjny zjazd AZS-ów
odpowiedni wyzyskana w zapra łej piłeczki przetrwało u niego
wie, może dać bardzo poważną przez wojnę i kiedy w poniemiee startowało 42 zawodników. Do kowej — Delangiewicz pokonał He
WARSZAWA. Przy udziale dele
Gdy sędzia bokserski zostajł
poprawę wyników.
kim mieszkaniu znalazł rakietkę finału zakwalifikowało się sze gen walda ; w lekkie i Dudlak I wy gatów z całej Polski obradował w sędzią
piłkarskim!
punktował
Pypcia
II;
w
lekkiej
II
© Wynik Rumuna Paraschie- i piłeczki, zorganizował natych ściu, których końcowa kolejność
Warszawie konstytucyjny zjazd
wescu w chodzie na 15 km w cza miast własny klub, stawiając w była następująca: 1) A. Horak — Wodecki wygrał s Luksem przez Akademickiego Zrzeszenia Sporto
sie 1.08,28 godz. jest pierwszym nim pierwsze praktyczne kroki. Batory Chorzów, 2) Majewski — t. k. o. w II starciu; w pótśredniej wego. Obradom przewodniczył po
Trzep izur pokonał Grzywo cza II; seł Karbowiek. Zastępca dyrektora
światowym rekordem lekkoatle Pociągała go wprawdzie również Metal Sosnowiec, 8) Rosłan — —
w średniej — Dobosz, nie rozstrzy
tycznym zdobytym przez przed piłka nożna, był nawet członkiem Wrocław, 4) Naumowicz — Ra gnął, walki z Kozłem: w półśred- GUKF pik. Swemberg wygłosił re
stawiciela Rumunii.
1 miejscowych „Kresów“, ale w dom, 5) Marcowski — Kraków, niej — Modłasiek zmusił Kłosow ferat na temat roli i zadań kultu
ry fizycznej i sportu, podkreślając
skiego do poddanie sie w I starciu. szczególne
znaczenie nowej organi
zdecydował się na specja 6) Sypniewski — Częstochowa.
Śląsk—-Lublin 7:2 końcu
zacji AZS w ogólnym rozwoju spor
lizację w tenisie stołowym.
tu polskiego.
Treningi przejął z nim Pawlik
w ping pongu
^¡\ szyscy polscy sportowcy
— druga rakietka „Batorego“.
Nowy organizacyjnie AZS pow
Lublin. W sali gimnastycznej Wo On to wpoił mu zasady kunsztu
ala je w wynllcu dobrowolnego zje
jewódzkiego Urzędu Kultury Fizy celuloidowej piłeczki. W Bato
dnoczenia się istniejących organicznej w Lublinie odbyły się między rym wkrótce zwrócono uwagę na
aaeji akademickiego życia sporto
wezmą masowy udział
okręgow. zawody tenisa stołowego Horaka i zaawansował do pierw
wego. Treścią jego jest masowość,
w których Śląsk pokonał Lublin 7:2 szego zespołu klubowego, w któ
ideowość i społeczność. AZS repre
Spośród zawodników Lublina wy
zentować bodzie nie tylko mło
w uroczystościach
różnił się Patyński. który pokonał rym wkrótce stał się filarem. W
dzież, ale i wszystkich ludrzi zwią
swojej
karierze
zdołał
już
poko

Pierończyka i Nierobę. Najlepszym
zanych z uczelnią. W klubach spor
ŚWIĘTA
PRACY
zawodnikiem Śląska okazał się nać wielu graczy, a m. in. Ma
towych AZS będą zorganizowane
Otremba, który wygnał wszystkie jewskiego z Metalu sosnowieckie
zasadnicze sekcie: lekkoatletyczne,
spotkanie.
gimnastyczna, bokserska, pływacka
go, Kokoszkę z Lechii mysłowicW spotkaniu, rozegranym między kiej, Szymka z Piasta cieszyń
i aelkcja sportów zimowych. AZS
w
dniu
1
maja
!
zespołem katowickim a zawodnika
popierać będzie sport wyczynowy
skiego,
Krauzego
i
Rozpendow— Strzelaj w sznurek, to w
mi KS Ogniwo zwyciężyły Katowi
bez którego nie mógłby rozwijać
skiego z katowickiej -Pogoni.
ce 7:2.
euś wróci .na ziemię!
się sport masowy.
SPORT I WCZASY 1 KWIETNIA 1949 R. - NR 28 (162) - STR. i.

SZKOŁA

Zbigniew Swiercxgnski
Jak

doprowadzić

Po

mistrzostwach

ma głosi
pływackich

do

porządku
szkół

kort

warszawskich

tenisowy?

W okresie wiosennym należy
przystąpić do oczyszczenia boiska z
chwastów, a jeżeli to jest kort be
tonowy czy asfaltowy i posiada tyl
ko małe uszkodzenia to trzeba na
prawić szczeliny masą cementową
względnie asfaltem. W wypadku
poważniejszego zniszczenia trzeba
ściągnąć całą nawierzchnię betono
wą względnie asfaltową. Po dokład
nym wyrównaniu należy nałożyć
nową nawierzchnię z gliny zmie
szanej z piaskiem, a najlepiej użyć
do tego celu tłuczonej cegły, prze
sianej przez sito z domieszką 10
proc, wapna hydraulicznego. Jeśli
chodzi o korty póltwarde ceglane,
których nawierzchnia jest całkowi
cie zniszczona i wypłukana przez
deszcze należy nałożyć nową na
wierzchnię, najlepiej z miału cegła
n ego.
Według przepisów budowania kor
tów należy postępować następują
co. Całkowitą masę tłucznia to jest
około 10
na powierzchnię 700 ms
dzielimy na trzy części. Jedną część
pozostawiamy na boku a dwie trze
cie przesiewamy przez siatkę dru
cianą o oczkach 8 do 10 mm. Z tych
dwutrzecich otrzymamy miał i
część tłucznia, który nie przeszedł

Podaliśmy jui najlepsze wyniki uczennfc warszawskich, osiągnięte na
tegorocznych mistrzostwach szkol
nych. Sprawozdanie nasze uzupełnia
my dziś wynikami męskimi.
100 m. st. dowolnym: 1) KarolkleWiez (Mlek.) 1.09.2: 2) Marassek (Bat.)
— 1.09.4; 3) Sloniewskl (Ponlat.) —
1.12.6; 4) Zelman (Bat.) — 1.12.7; 5) Ko
Ciszewski (Reyt.) — 1.14.6: 6) Szafrań
ski (Reyt.) i Mentrak (Lic. Kom.) —
po 1.19.2, 8 — 10) Breiter (Bat.). Kleili
(Bat.) i Ratajczak (Bat.) po 1.21. Wy
niki zatem bardzo dobre.
100 m. st. klasycznym: 1) i 2) Szy
manowski (Reyt.) i Zelman (Bat.) po

linie powinny być szerokie na 4 cm
według przepisów PZLT (dopuszczał
na szerokość 2,5 cm). Kierunki linii
oznaczamy mocno naciągniętymi
sznurami, do których przykładamy
szablony z drzewa i w otwory tych
szablonów sypiemy suchą kredę.
Po całkowitym oznaczeniu boisko
jest gotowe do rozgrywek.
ZBIGNIEW SWIERCZYÑSKI

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm

MKycíqrc i zachować:!

Program

Komisja

II

Igrzysk

igrzysk ogól p‘łki nożnej Warszawa — Kra

nopolskich
młodzieży
szkolnej ustaliła następują
cy program Igrzysk:
CZWARTEK 16 czerwca 1949 —
godz. 10 — Uroczyste otwarcie
tomo TCNiiOvf ZATviieezoNr nm hit Igrzysk na Stadionie W.P. połą
czone z defiladą zawodników.
11,15 — 12 — eliminacje lekko
atletyczne ( 60 m i kula 4 kg
dziewcząt, 100 m, kula 5 kg, prasd
biegi szitąfet olimpijskich, osz
czep chłopców), godz. 15 — Basen
Legi — eliminacje pływackie
dziewcząt i chłopców, mecze wa
ter-polo a pokaz skoków do wody
godz. 16 — 19 w Parku Szkolnym
— zawody siatkówki męskie i żeń
skrę, koszykówki, szczypiorri aka
i jordanki w grupach.
PIĄTEK 17 czerwca 1949 — 8
— 13 — w Parku Szkolnym dal
szy ciąg zawodów płk- ręcznej
w grupach. 15 — 18,30 na Stadio
nie W.P. — dalszy ciąg eliminacji
lekko-atletycznych (rzut dyskiem
w dal, wzwyż 4x75 m dziewcząt,
1500 m, w dal, wzwyż rzut dyskiem
4x100 m chłopców). 18,30 zawody

Uczniowie

ków.
SOBOTA 18 czerwca 1949 —
w Parku Szkolnym 9—13 finały
siatki1 i kosza, szczyptorniaka i
jordankf. 15 — 17 na Stadionie
W.P. — finały lekko-atletyczne
17 — 18,30 na basenie LegY — fi
nałv pływackie, 18,30 na Stadio
nie W.P. mecz piłki nożnej Kra
ków — Śląsk.
NIEDZIELA 19 czerwca 1949 —
10 — na Stadionie W.P. — reprezen
tacyjny pokaz młoda eźy Warsza
wy j f'nały sztafet 4x75 m 4x100
m i oliimp jsk ej. 15.30 w Parku
Szkolnym — finały szczyp orni aka ¿iíjordanfai-,
¿i jordanki, kosza i sisiatkówki.
atkówki.

Prace

PONIEDZIAŁEK 20 czerwca
1949 — 15 — na Stad onie W. P.
— uroczyste zamkni ęcie Igrzysk,
połączone z rozdaniem nagród i'
dyplomów, mecz piłki nożnej —
Warszawa — Śląsk.
Na wypadek deszczu — zawo
dy pływackie odbędą si ę na base
nie Y.M.C.A. — zawody koszy
kówki i siatkówki w sali YMCA
, W wypadku zgody PZPN — za
wody piłki nożnej Kraków —
Śląsk odbędą się jako przedmecz
międzynarodowego spotkania Pol
ska — Dania, w niedzielę 19 czer
wca br.
Na basenie Legii ponadto COdziennie wieczorem odbywać się
będą zawody water-polo. (Z. O.)

UBIEGŁY tydzień upłynął na łącznie z subwencją Minister

donoszą!

stawie iwgrywek, wyleniono jjgprezentację
szkół wałbrzyskich na zawo
dy* podOkręgu dzierżoniowskiego w
składzie: Garncarczyk, Biel, Losow
ski z Glmn. Limanowskiego 1 Stopyra
przez siatkę. Pozostały materiał
oraz Klocek z Gimn. Handlowego.
grubszy rozwozimy taczkami i roz
POZNAN. Decydujące spotkanie
dzielamy go równomiernie po ca
o tytule mistrza w piłce siatkowej
łym polu, poczym wyrównujemy
drużyn
żeńskich pomiędzy drużynami
starannie i walcujemy na sucho.
Lic. pedagogicznym a M. L. Admin,
Na tę warstwę nakładamy tę część,
przyniosło zwycięstwo pierwszym 2:0
która nie przeszła przez siatkę i
(15:8 15:8). Spotkanie stało na nie
walcujemy znowu jak poprzednio.
złym poziomie. W zespole L. Pedag.
Ostatnią część. która przeszła przez
wyróżniła się Kubiakówna, a u poko
nanych Rapio.równa.
siatkę (względnie ' rzeszoto) miesza
X Spotkanie towarzyskie między
my dokładnie z 10 proc, wapna hy
zespołami
reprezentacji MKS i Państw.
draulicznego, Mieszanie musi od
Lic.
Mech, w piłce koszykowej zakoń
bywać się na sucho. Boisko zwilża
czyło
się
nierozegraną 22:22 (7:15).
my obficie i nakładamy ostatnią
Punkty dla MKS. uzyskali: Dębiński
warstwę i walcujemy tak długo aż
i Kurnatowski po 6, Baier 5, Karana powierzchni ukaże się woda, co
lus 4 i Fenglerski 1; dla PLMech. —
Łobza 9, Norek 7, Krzyska, Starkowoznacza że warstwa miału połączy
skj i Kasprzak po 2. (JG).
ła się ściśle z warstwą ułożoną uKROSNO. Sekcja tenisa stołowego
przednio. Potem zwilżamy równo
Szkota. Kilubu Sport, przy U-letniej
mierni* i starannie całość wodą
Państw.
Męskiej Szkole Ogóln. w
(unikać silnego prądu wody) i zosta
Krośnie rozegrała w Jediliczu spot
wiamy kort na trzy dni, aby masa
kanie towarzyskie z tamtejszym ZKS
mogła dobrze stwardnieć. Pamiętać
„Nafta“. Zawody zakończyły się zwy
cięstwem gości 8:1. Wyniki (na pierw
należy o tym, aby górna warstwa
szym
miejscu goście): Malarski —
stale była lekko wilgotna, zwłaszcza
Suski 16:21 21:11 21:13; Perec — Klat
miejsca więcej udeptane. Walcować
ka
21:13
21:7: Tomoń — Witasz 21:12
należy zasadniczo raz na dobę
21:17; Malarski — Klatka 21:18 21:14,
wzdłuż boiska. O ile na powierzch
Perec — Witasz 21:16 21:12; Tomon —
ni pokażą się nierówności należy je
Suski 18:21 22:20 16:21; Malarski — Wi
przed walcowaniem zasypać mia
tasz 21:18 21:18; Perec — Suski 21:16
21:11; Tomoń — Klatka 21:6 21:6.
łem ceglanym przesianym przez si
GLIWICE. Rozegrane ostatnio spot
to o oczkach najwyżej 6 mm z do
kania o mistrzostwo szkół średnico
mieszką 10 proc, wapna hydraulicz
w tenisie stołowym przyniosły nastę
nego. Jeżeli po pewnym czasie uka
pujące wyniki: Gimn. Staszica Sos
żą się na korcie miejsca za mięk
nowiec
— Gimn. Kopernika Katowice
kie to wtedy trzeba zdjąć w tych
6:3. Dla zwycięzców punkty zdobyli
miejscach górną warstwę i wymie
Osiński 3, Hamerlak 2. Baziarski 1.
szać z jakimś twardszym materia
Dla Kopernika — Witowski 2 i Ci
szewski 1. Spotkanie o trzecie miej
łem kamiennym, który możemy osce w tabeli rozegrane między SKS
trzymać z kamieniołomów kielec
Jacek a Olimpią przyniosło tym okich względnie świdnickich, gdzie
statnim zwycięstwo 4:5. Dla Olimpu
miele się kamienie, i tą mieszanką
punkty zdobyli Oleksiński 2 1 Krozasypać jak poprzednio opisano.
chimow 3.
Końcowa tabela rozgrywek wygląda
Jeżeli przy budowie kortu postą
następująco: mistrzem Śląska zostało
pimy dokładnie według podanego
Gimn.
Staszica Sosnowiec. 2) Koper
przepisu to możemy być pewni, że.
nik Katowice. 3) Olimpia Gliwice.
kort będzie elastyczny i w miarę
4)
Gimn.
Jacka Katowice. 5) U Gimn.
twardy. Utrzymywanie kortu w na
Bytom. 6) Sparta Gliwice. 7) Alfa Zależytym porządku nie jest zbyt umianowiee.
ciążliwe, jeżeli się go codziennie
Lista najlepszych zawodników Ślą
skrapla i walcuje a po większym
skiej Ligi Szkół Średnich ukształto
wała
się po zakończeniu mistrzostw
deszczu starannie doprowadza się
następująco: 1) Osiński (Staszica) 36
do porządku przez uzupełnianie
zwyc. 2) Hamerlak (Stasz.) 33 zw. 3)
miałem miejsc, w których zatrzy
Witowski (Kopem.) 29 zw. 4) Koła
mała się woda. Gdy kort już jest
kowski (Gimn. Bytom) 29 zw. 5) Olek
gotów do użytku znakujemy we
siński (Olimpia) 27 zw. 6) Pawłowicz
dług załączonego planu. Wszystkie
(G. Bytom) 27 zw. 7) Traehimowlcz
(Olimpia) 27 zw. 8) Liéis (Jacek) 25
zw. 9) Jochem czyk. (Jacek) 21 zw. 10)
Kempa (Jacek).
Indywidualne mistrzostwa szkól
Natychmiast wyślij do Katowic
średnich odbędą się w najbliższą nie
dzielę w Gliwicach.
ZABRZE. Ostatnio odbyło się re
swój projekt na hasło
wanżowe spotkanie szachowe pomię
dzy SKS. „Alfa" — Repr. I. Gimn.
1 Lic. Męskiego Zabrze, zakończane
propagujące Biegi Narodowe • wynikiem remisowym 4'(, 1 41/,.
Punkty dla „Alfy“ zdobyli: Starąk I,
Leplarcoyk, Udziela po 1; Mtożklewicz, Weretka. Skonieczny po 1/,.
(Warunki konkursu na sir. 1)
(Rorncia).
JAROSŁAW. Młodziież Państwowego I Liceum Ogólnokształcącego
w Jarosławiu po zimowej zaprawie
kondycyjnej wyjdzie wkrótce na
boisko szkolne. Przypomnieć nale
ży, iż w uib. roku uczniowie tej
szkoły osiągnęli następujące wyni
ki: kula 5 kg. Dobroczyński 15 30 m
100 m — Orliński 12.0 sek. Duda
12,4 sek. dysk 2 kg, Duda 32 m, w
dal — Duda 5,20 m. skok wzwyż —
Duda 168, Kowal 162 cm. oszczep
— Duda 29 m. Dodać trzeba, że
Orliński i Dobroczyński mają po
17. a Duda 16 lat.
JAROSŁAW. Po ostatnich meczach
finałowych o mistrzostwo Państwo
wego I Liceum Ogólnokształcącego
Męskiego w Jarosławiu pierwsze miej
sce zajął zespól kl. 9 (grając w skła
dzie Glbairskl, Stachowicz, Ulner,
Peszko, Jabłoński i Duda) przed ze
społem kl. 10b, kl. Hb oraz kl. Ha.
X Na stadionie w Jarosławiu od
były się wewnętrzno-szkolne mistrzo
stwa lekkoatletyczne Państwowych
Szkól Budownictwa. Wyniki żeńskie:
60 m. — 1) Mińska 9 sek. 2) Walondkowska 10 sek. Męskie: 100 m. — 1)
Mikołajczyk 12.2 sek. 2) Walaszek 12.3
sek. 3) ex aequo: Pleezek i Kochań
ski 12.9 sek. 300 m. — 1) Walaseek
2.22.8 min. 2) Kacizmar 2.28.0 min.
Wzwyż: 1) Czeszyk 146 cm. 2) Szaliń
ski 140 cm. W dal: Wailoszek 6ÍO cm.
2) Buszewskl 500 cm. 3) Mikołajczyk
495 cm. Kula 5 kg. juniorzy do lat 16:
1) Myłek 9.28 m. 2) Fligurny 8.67. Se
niorzy powyżej 16 lat: 1) Szaliński
13.00 m. 2) Mikołajczyk 11.13. 3) Łaba
10.80 m. Oszczep 600 gr.: 1) Szaliński
43.10 m. 2) Myłek 34.50 m. 3) Wild
82.60 m. Dysk juniorzy: 1) Myłek
25 m. 2) Flgurny 20.70 m. 3) Clohanowsiki 18.89 m. Seniorzy: 1) Szaliń
ski 41.02 m. 2) Mikołajczyk 35.20 m.
3) Łaba 34.10 m.
WAŁBRZYCH. Rozgrywki o mi
strzostwo szkól średnich Wałbrzycha
w siatkówce zakończyły się niespo
dziewanym sukcesem drużyny Gimn.
1 Liceum Handlowego, która po zacię
tych walkach zdobyła tytuł najlepszej
drużyny szkolnej miasta. Drugie
miejsce zajęła drużyna Państw. Gimn.
i Liceum im. B. Limanowskiego. 3)
Xl-letnla szkoła ogólnokształcąca
RTPD.
Wynikł: Gimn. Limanowskiego —
Handl.
RTPD 2:0 (15:7, 15:8),
15:8). Gimn.
Glnm. HauJl.
— RTPD 2:0 (15:2, 15:11); Gimn. Handl.
— Gimn, Limanowskiego
L.- ■....—, — 2:0
- - - _ (15:10,
,—- —
16:14). W rozgrywkach szkól żeńskich,
Średnia
RTPD
zwyciężyła Szkoła
przed Państw. Gimn. i Lic. im. Li
manowskiego; 3) Gimn. Handlowe
ęi epoka łan
4) Gimn. S. S. Nlepokalanek.
Na pod-

Ogólnopolskich

przygotowawcze

intensywnej pracy poszcze
gólnych Komisji:'. Komisja
finansowa ustaliła już budżet
Igrzysk, który zamyka się cyfrą
3 milionów złotych w dochodach

1.23.5; 3) Butowi (Reyt.) — 1.25.1; 4)
Miller (Reyt.) — 1.25.5; 5) Breiter
(Bat.) 1.26: 6) Jankowski (Reyt.) —
1.26.3; 7) Jabłoński (Reyt.) — 1.26.4; 8)
Marassek (Bat.) — 1.26.6; 9) Zlembicki
(Bat.) — 1.29.2; 10) Dudziński (Mlek.)
— 1.32. Największym talentem jest
bezwątpienia J. Butowt. który w prze
clwieństwie do pozostałej dziewiątki
płynącej , motylkiem" — płynął zwy
kłą żabką. — W sztafecie 3x100 zm.
osiągnął on czas 1.22.6.
100 m. na wznak: 1) Jabłoński (Reyt)
— 1.17.5; 2) KaroGfciewicz (Mlek.) —
1.21.6. 3) Szafrański (Reyt.) — 1.27.3;
4) Mütter (Reyt.) — 1.31; 5) Olejnik
(Jas.) — 1.31.6; 6) Kuligowski (Bat.) —
1.33; 7) Butowt (Reyt.) — 1.37; 8) Kró
likowski (Reyt.) — 1.37.4; 9) Walukiewicz (Bat.) — 1.39.1; 10) Merlak II (B)
— 1.39.8. — Tu różnice są już znacznie
większe, ale czas dziesiątego jest jeszcze ciągle zupełnie przyzwoity.

stwa Oświaty. Wydatki pochłoną
ponad 5 milionów złotych o ile
wyżywienie zespołów spadłoby
na organizatorów. Zarządzeniem
Wydziału
WF
Ministerstwa
Oświaty zostało jednak ustalone
że koszta przejazdu i wyżywienia
zespołów pokryją kuratoria z w la
snych funduszów, a na Komitet
spadną tylko koszty imprez.
Komisja Igrzysk ustaliła już
szczegółowy pro-gram zawodów.
Został on tak rozpracowany, że
publiczność będzie mogła oglądać
wszystkie imprezy. Imprezy te od
będą się w czworokącie Stadionu
W.P. — Park szkolny — Basen
Le._ i; dz ęki czemu widzowie bę
dą mogli bez zbytniego trudu prze
nosić s.ę po zawodach lekkoatlety
czny-ch na zawody pływackie lub
z koszykówki’ i siatkówki na me
cze piłki nożnej.

Na terenach Igrzysk a przede
wszystkim w Parku Szkolnym zo
staną założone kj oski żywnościo
we i cukiernicze. Ustalono, że ca
ła młodzież, która zjedz, e na
Igrzyska otrzyma pamiątkowe le
gitymacje 5 żetony. We czwartek
pójdź e in gremio do teatrów a
w piątek na jej. cześć zorgani zo
wane zostanie okolicznościowe
ognisko przez
Stołeczny
Związek Młodzieży Polskiej, w
sobotę wieczorem zespoły Domu
Wojska Polskiego dadzą wielki!po
kaz taneczno-wokalny. na piędzie
lę przewidywana jest wycieczka
do Urbanowa i; wleczomica mło
dzieżowa w salach ZMP — atra
kcji zatem nie brak.
Komitet zwraca Się do PZPN
o zarezerwowanie 1000 biletów
dla uczestników Igrzysk na zawo
dy Polska — Dania. W związku
z tym meczem wysunięta została
koncepcja rozegrania jednego z
meczów turniejowych reprezen
tacji. szkolnych jako przedmeczu
zawodów międzynarodowych. Obecnie zaczyna sie w Okręgach
montowanie składów reprezenta
cyjnych.
Zamawianie

Zawody rozgrywano seriami na
czas. W ciągu soboty rozegrano 38 bis
gów męskich 1 30 żeńskich po 4 zawo
dników. w ciągu niedzieli 19 biegów
indywidualnych męskich. 15 indy w.
żeńskich oraz 8 biegów sztafetowych
męskich i 5 żeńskich. W sobotę trwa
ły zawody — bite 4 godziny, w nie
dzielę ,,tylko“ 3. — Na tę olbrzymią
ilość konkurencji zanotowano zale
dwie 6 falstartów.
• * *
„Grzbiet" zdziesiątkował większość
zespołów męskich. Zaledwie 8 iriogło
wykazać się pełną czwórką zawodni
ków. Również i sztafety nie zostały
obsadzone przez wszystkie zgłoszone
szkoły. Nie za dobrze to świadczy o
orientowaniu się w możliwościach pły
waokich młodzieży powierzonych so
bie szkół. Rekord wycofywania zawo
dników pobiło gimn. im. Poniatow
skiego.

A co ipo zawodach mówili kapitano
wie i kapitanki drużyn? — Jabłoński
(Reytan): cieszymy się bardzo z po
nownego zdobycia mistrzostwa; żału
jemy. że choroba nie pozwoliła star
tować Mroczkowskiemu z Batorego;
zaczynamy wierzyć w sztafetę Reytana 5 x 50 m. Breiter (Batory) — :
trudna, przegraliśmy, robiliśmy cośmy mogli; nie mamy grzbietowców;
cieszymy się. że nasza szkoła ma ta
kie silne rezerwy; w tym roku zdajemy maturę — ale zostawiamy mo
cnych następców; Woytyrowska (Ko
chanowskiego) — szalejemy z radości,
ale było ciężko; praca p. Dębeckiego
nad nowym zespołem dała doskonały
rezultat. Reszka (Hoffmanowa) — nie
wyszło; speszyły się moje koleżanki;
tylko w sztafecie poszłyśmy na siłę 1
wygrałyśmy: wygrały zawody — lep
sze. Ariitewica (ZmichOwska) — wal
czyłyśmy z całych sił, tamte jednak
więcej trenowały; my mamy tylko
pływanie na lekcjach szkolnych d'o
kwater
klubów nie należymy; no i straciłyś
my Hankę Gallert. — Odeszła w ehwi
Ogólnopolskie Igrzyska Młodzie li. gdy mogłyśmy po raz trzeci zdo
być mistrzostwo. Trudno — grunt to
ży szkolnej jakie odbędą się. w po ładne
wyniki warszawianek.
łowię czerwca w Warszawie wy
wołały niebywałe zainteresowa
nie w całaj Polsce. Poza zawodnił Tak — wyniki warszawianek roku
nadzieję, że występ ich na Igrzy
czkami i zawodnikami, których ją
skach Warszawskich zmusi koleżanki
rozlokowaniem i wyżywieniem z innych okręgów do bardzo mocnego
zajmiie się Komitet Igrzysk, wy wysiłku, o ile zechcą pokonać stolicę.
warszawscy po ostatnich za
biera silę na te dnie do Warszawy Chłopcy
wodach wierzą, że utrzymają nadal
tysiące młodzieży z całej Polski1, prymat
w pływaniu. Zresztą pewną
organizując na ten właśni e czas próbę porównawczą będziemy mieli
dniach 23 i 24 kwietnia podczas re
swoje wycieczki' szkolne. Zwraca w
trójmeczu reprezentacji
my uwagę na konieczność wczes wanżowego
szkolnych Śląska — Łodzi 1 Warsza
nego rezerwowania noclegów.
wy. (—)

Dr K. Klimek

Wspomnienia

WSPOMNIAŁEM już w po

przednim artykule o tym, jak
polskiej szkole w Samarkandzie przyznali organizatorzy
pierwsze miejsce na zawodach spor
towych w grudniu 1943 r. Nie nale
ży zapominać, iż uczniowie praco
wali w Samarkandzie bardzo długo
nad odrobieniem zaległości z róż
nych przedmiotów, nie mając moż
ności nauki w ogóle od roku 1939
do 1S43 r. Regulamin Koła Sporto
wego przewidywał, że w ćwicze
niach brać mogą udział tylko ci
uczniowie, którzy w innych przed
miotach są na poziomie. Ten punkt
regulaminu był jednak i tak zbęd
ny. gdyż młodzież ochoczo odrabia
ła lekcje z wszystkich przedmiotów
a ponadto garnęła sie do ćwiczeń
aportowych organizowanych poza
normalnymi zajęciami szkolnymi,
mimo że zajęcia te przewidywały
6 godz. tygodniowo na przysposo
bienie wojskowe i 4 godz. na wychowanie fizyczne; oczywiście nie
we wszystkich klasach w tym stoaunku.
Z końcem lutego 1944 r. otrzyma
liśmy, tak jak zresztą wszystkie in
ne szkoły w Samarkandzie. program
„Olimpiady Kwietniowej“, w której
miały uczestniczyć wszystkie szko
ły tzw. „starego miasta", a dopiero
zwycięzcy tej Olimpiady mieli się
spotkać w boju ze zwycięzcami
Olimpiady „Nowego Miasta“, która
z kolei miała wyłonić najlepszą
szkołę Samarkandy.
Program był niezmiernie wszech
stronny i obejmował nie tylko ćwi
czenie z zakresu wychowanie fi
zycznego, ale również z przysposo
bienia wojskowego tak dla chłop
ców, jak i dziewcząt.
Pierwszy punkt przewidywał mar
sme: jeden w takt muzyki, drugi ze
śpiewem. Już przy ćwiczeniach do
marszu w takt muzyki nastręczały

z

sportowe

Samarkand#

się pewne trudności, albowiem nie
mieliśmy własnej orkiestry. Na
nasz apel „zaofiarowała“ się jednak
warszawska orkiestra jazzbandowa,
koncertująca stele w Samarkandzie
i 2 — 3 razy w tygodniu przycho
dziła ne ćwiczenia szkoły. Wszyst
kie klasy podzielono na plutony i
ćwiczenia marszowe odbywały się
w składzie poszczególnych pluto
nów.
Nie będę wymieniał części progra
mu, odnoszącego się do przysposo
bienia wojskowego, gdyż wylicze
nie to zajęłoby dużo miejsce, nato
miast szerzej naszkicuję punkty
programu z zakresu wychowania fi
zycznego. .
Pierwszym z nich były wolne ćwi
czenia
obowiązkowe. Wszystkie
szkoły wykonywały kolejno te sa
me ćwiczenia, a komisja sędziow
ska punktowała. System ten dawał
najlepszą bazę porównawczą. Ćwi
czenia te wykonywane były w takt
muzyki, przy czym melodia i takt,
pozostawiono szkołom do wyboru.
Dalej każda szkoła popisywała
się w ćwiczeniach dowolnych.
Układ ćwiczeń zależał od pomysło
wości nauczyciela wychowania fi
zycznego. Z kolei następowały ma
sowe i grupowe piramidy, siatków
ka, a potem po 4 zawodników z
każdej szkoły startowało: w biegu
na 10Ó m. skoku w dal. wzwyż i rzu
cle granatem. Dziewczęta obowiąizy
wał program: 100 m. w dal. rzut gra
netem i bieg na 300 m z przeszkoda
ml, w zakres którego wchodził bieg
płaski, przejście przez kładkę usta
wioną na wysokości 1 m. czołganie

oraz skok przez płotki. Ponadto za
wodniczki brały udział w ćwicze
niach na przyrządach, a to na nis
kim drążku, na poręczach i na ko
niu.
Jeżeli chodzi o program z zakresu
przysposobienia wojskowego, to naj
ciekawszym i najładniejszym pun
ktem była walka na bagnety.
Całość programu była naprawdę
obszerne, wymagała sumiennego
przygotowania. Ze względu na to,
że część młodzieży mieszkała w du
żym oddaleniu od szkoły, uchwalo
no ćwiczenia odbywać jeszcze przed
■zajęciami szkolnymi i po zajęciach
szkolnych.
Ćwiczenia ranne przechodziły lek
ko. natomiast popołudniowe były
bardzo męczące ze względu na panujące upały dochodzące do 50 Stopni.
Odbywano je na tzw. boisku
przed szkołą. Stanowiło ono jednak
również drogę publiczną, tak iż
zawsze mieliśmy asystę „publiczno
ści“, która z początku była przygo
dna, a później zamieniła się w na
szych zagorzałych kibiców „olim
pijskich". Kibicami tymi byli Uzbecy. Rozkazy i komenda podawane
były w języku polskim, co dla Uzbeków było duża atrakcją.
Na boiśku przed szkołą młodzież
własnym sumptem i Pracą urządzi
ła boisko do siatkówki oraz skocz
nią. Od czasu do czasu korzystaliś
my też z gościny na boisku „Spar
taka“ i w szkole rosyjskiej „Nowe
go miasta", gdyż nasza szkoła nie
posiadała przyrządów gimnastycz
nych.
D. c. n.
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Sportowcy w życiu prywatnym

.Nigdy dotąd breed skokami
nie przygotowałem moich desek
tak starannie i tak dokładnie, jak
w przededniu startu w Zakopanem,
Już pot lał sie ze mnie strumienia
mi, a jeszcze wciąż kładłem' jedną
cieniutką warstewkę smaru na dru
gą. Ale narty wciąż jeszcze wyda
wały mi się niedość gładkie. Wciąż
jeszcze byłem niezadowolony. To.
że było już późno w nocy, nie prze
rażało mnie. I tak nie mółbym
spać. Skończyłem smarowanie do
piero wtedy, gdy płozy desek lśni
ły się jak lustro. 5 godzin trwała
to praca. Postawiłem deski obok
łóżka: nikomu nie było ich wolno
ruszać..." — tak wspomina zawody
FIS w Zakopanem z r. 1939 nikt in
ny, jak... Sepp Bradl, zwycięzca sko
ków w tymże Zakopanem, rekor
dzisto-skoczek (107 m w Plamicy) i
...znany SS-owiec z czasów wojny.
Widzimy, że Bradl wystąpił w no
wej roli, bo jako autor książki pt.
„Moja droga do mistrzostwa świa
ta“. Książka wydane została w
Innsbrucku, a zaopatrzył ją wstę
pem jakiś Hofrat Hans HofmannMontąnus. Nie znamy bliżej tego
pane, który wie podobno wszystko
o Bradiu i w przedmowie dokład
nie opisuje życiorys . Seppa", a je
dnak — o dziwo! — nic nie mówi
o tym. gdzie był i co porabiał Bradl
w czasie Il-giej Wojny Światowej.
Skąd tęn dyskretny brak pamię
ci? Pozią tym wspomnienia Bradl a
są ciękawe i dla niejednego mło
dego " Austriaka' beda
napewno

Dr Jan Nawrocki — olimpijczyk, jeden z naszych czołowych szermie
rzy, czterokrotny mistrz Polski, 20-krotny reprezentant (3 razy w szpa
dzie i 1 raz we florecie) barw Polski, walczy na planszy od 1936 roku,
początkowo w Warszawie w AZS, po wojnie zakłada sekcję szermier
czą w ZKSM Pogoń w Katowicach, przyczyniając sie. do trzykrotnego
zdobycia dla Pogoni tytułu drużynowego mistrza Polski. Z zawodu
jest lekarzem-bakteriologiem, pracuje poza tym naukowo. Zatrudniony
jest w Wojewódzkim Zakładzie Higieny w Katowicach. Ma lat 35. Na
zdjęciu widzimy go przy codziennym warsztacie pracy, badającego arty
kuły żywnościowe.

w

roli

bodźcem do pracy sportowej, a tak
że źródłem fia chowy eh rad i wska
zówek. których Bradl daje długi
szereg.
Dlaczego piszemy o książce SSowcji, a nie przemilczamy jej istnie,
nia? — Otóż głównie dlatego, że
jesti ona cennym . podręcznikiem
sportowym, choć autorem jej jest
dla nas człowiek nie tylko skom
promitowany. ale człowiek, które
go przynależność do społeczności
za czyny w okresie wojennym, win
na być zbadana przez odpowiedni
sąd. Piszemy o niej dlatego, że te.
go rodzaju podręcznika opartego
na dużym doświadczeniu sporto
wym u nas niestety nie ma a czy
tając „drogę Bradl a do mistrz os-

100 stron całości z 90 zdjęciami).
Nie narzeka na organizację zawo
dów. ani na kwatery. Ale jest prze
cież w Polsce, uważa wiec, że musi
dodać jakąś uwagę o brudzie,
Wspominając wiec o pogodzie.
stwierdza, że do kwater dobrnęli
,,durch , Dreck nud Morast“ —
,¿przez brud i błoto“. Za to chwali,
oczywiście, jedzenie i zachwyca
się ciastkami. Krokiew" uważa za
jedną z najładniejszych skoczni na
turalnych. jaką widział.
Skckj otwarte opisuje na 6 stro
nach. Norwegowie Asbjörn Ruud,
Birger Ruud i Kongsgaard. których
Bradl uważał za najgroźniejszych
konkurentów, mieli numery starto
we niższe, mógł wiec regulować

Mikoto j O zol ir»
Instruktor Akademii WF oj Moskwie

Zapobieganie

Na MISTRZOSTWACH lekkoa-

tlet. ZSRR w finałowym biegu
na 100 m niespodziewanie mu
síala się wycofać z konkurencji mi
strzyni Europy F. Secaenowa.'
Stwierdzono u niej uszkodzenie mię
śni' biodra. Z tej samej przyczyny
w różnych okresach zrezygnowali
ze startów czołowi sprinterzy ZSRR
Komarow, Filin. Tarelkin i kilku
innych.
Uszkodzenia tego rodzaju (nader
wanie, naciągnięcie lub‘nawet zer
wanie) .włókien mięśni tylnej po
wierzchni biodra, sa kontuzjami
nader fatalnymi dla sprinterów. Zda
mają się one dosyć często nawet
podczas lata i to mimo odpowied
niego „rozgrzania“ się przed, star
tem. Przyczyny szukać należy w
niedostatecznym rozwinięciu mus
kulatury tylnej powierzchni biodra
t z tęgo też powodu okazuje się ko
nieczność udoskonalenia metody tre
nowania sprinterów.
Wyrobienie odpowiednich mięśni
f uelastycznienie ich uchroni nie
tytko sprinterów od wspomnianych
kontuzji, ale też przyczyni się rów
nież do polepszenia wyników. Dla
osiągnięcia tego celu wskazane jest
uprawianie ćwiczeń, których sehe-,
mat. przedstawiony jest na rysun
kach 1) j 2).

Wzdłuż i
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sprinterów

Pierwsze z nich wykonuje @ię w
pozycji leżącej w łóżku. Piętą jed
nej nogi dotykamy krawędzi łóżka,
przy czym druga jest lekko ugięta.
Ciało wyprostować w ten sposób,
by dotykało materacu jedynie kar
kiem i łopatkami. W tej pozycji
mięśnie tylnej powierzchni biodra
są bardzo silnie naprężone. W ta
kim położeniu podnosimy naiprize-

odpowiednio zwiększyć ilość ćwi
czeń, przy równoczesnym skróceniu
czasu ich wykonania.
Drugi 'rodzaj ćwiczeń przedsta
wionych ńa rys. 2) różni się od po
przednio opisanych jedynie zwię
kszoną rozpiętością nóg oraz tym,
że obciążamy je wypchanymi piłka
mi względnie woreczkami wypeł
nionymi piaskiem o wadze od 3 do

SI

mian nog: jak się tylko daleko da i
następnie wolno ie opuszczamy,
pray czym w momencie dotknięcia
krawędzi łóżka piętą, opuszczamy
tułów. Nogi podnosić należy na
przemian 10 razy w przeciągu 15
sekund. Z nabyciem wprawy należy

wszerz

0 Przy ZKSM Siemianowiczanka
powstała 15 sekcja, sportowa —
szczypiorniaka.
która
zamierza
wziąć udział w tegorocznych mi
strzostwach Śląska klasy A.
□ Pięściarz wagi ciężkiej Zimow
ski otrzymał z gliwickiego Piasta
zwolnienie i przeniósł się do Kato
wic. by studiować w Wyższej Szko
lę Sztuk Plastycznych. Zimowski
przypuszczalnie :asili
:1" klub ZZK
tttz
Katowice.
O W Rybniku odbyło się walne
zebranie Silesii, na którym, wybrano zarząd w składzie: prezes
Targowski, wiceprezesi Czech i
Sobel, sekretarz Gajda i skarbnik
Szymura.

na

u

urazom

Śląska

Norweg Birger Ruud — wielokrotny mistrz światu.
twa świata“, niemal w każdym
wierszu nasuwa sie pytanie: dla
czego nie możemy korzystać tym
sposobem z bogatego doświadcze
nia Stanisława Marusarza? Najpo
pularniejszy nasz narciarz, wice
mistrz świata z roku 1938. stopnio
wo wycofuje się z czynnego życia
zawodniczego, a młodzież czeka na
jego cenne doświadczenie, przeży
cia i wskazówki.
Marusarz, pokonał Eradla na
FlSnie w Finlandii, w Lahti. Było
to w lutym 1938 r.
. Lodowaty wiatr dął na
szczycie rozbiegu. — wspomina
Austriak. — Panował mróz 25stopniowy. Wszyscyśmy marzyli
tylko o tym. aby już mieć skoki
za sobą. Faworytami byli oczy
wiście
Norwegowie:
Myrha,
Kongsgaard. Asbjörn Ruud i
inni. W pierwszej kolejce Myrha
skoczył najdalej. 66 metrów.
Kongsgaard o 1 i pół metra
mniej. Reidar Andersen nawet
o trzy metru mniej. Mnie udał
się skok 65-metrowy. Wiedzia
łem, że to nie wystarczy. Aby
pokonać Norwegów, mieszę sko
czyć kilka metrów więcej od
nich. Asbjörn Ruud miał 63 i
pól, Japończyk Iguro tyleż sa
mo, Na zakończenie pierwszej
niespodzianka!
serii skoków
----- _ _
Polak Marusarz skoczył wspa
niale! 66 metrów, jak Myrha.
Tylko ładowanie miał trochę
niepewne.
'•
W drugiej serii skoków Myrha
miał niezwykle spokojny let w
powietrzu. Ładował na 64 i pół
metra. Ja miałem■ 65 i pół,
Asbjörn 64. I znowu wszystkich
zadziwił Marusarz. Uzyskał naj
dłuższy skok dnia. 67 metrów.

5 kg. .Jest to typowe ćwiczenie ha
wytrzymałość. Najlepiej włączyć
je do gimnastyki porannej.
Dla uelastycznienia mięśni biodro
wy oh uprawiać też nałęży ćwicze
nia rozluźniające w rodzaju przed
stawionego rysunku 3). Przy wy
konywaniu zwrócić uwagę, by no
gi były przez cały czas wyprostowa
ne. Skłony tułowia przy wyprosto
wanych rękąch wykonywać seriami
(3 do 5 skłonów), po czym głęboko
zaczerpnąć powietrze. Początkowo
wykonujemy od 4 do 5 serii i sto
pniowo dochodzimy do 15 serii. Wy
strzegąc się przesady i z chwilą, gdy
występuje ból w muskułach, należy
ćwiczenia natychmiast przerwać.
Najbardziej skuteczne ćwiczenie
prowadzące do omawianego celu
przedstawia rysunek nr. 4). I tu
również zwracać należy uwagę na
to by zarówno noga spoczywająca na
podłodze, jak i opąrtja o krawędź
łóżka, czy też stołu były wyprosto
więcej o dc mnie i od Myrhy Ale
wane. Ćwiczenia przedstawione w
nikt, nie wierzył w jego zwycięrysunkach 3) i 4) wykonywać o ile
stwo, bo prowadził narty w cza
sie lotu zn szeroko i lądowanie
możności rano i wieczorem.
miał niepewne.
Jako dalsze ćwiczenie do wyrobie
Było mi. bardzo markotno, gdy
nia mięśni bicdrą źglęoa się biegi z
po obliczeniu punktów okazało
i rozszerzaniem kroku.
się, iż wygrał Asbjörn Ruud,
przed Stanisławem Marusarzem,
Wszystkie wykazane tu ćwiczenia
Myrhą i mną..."
powinny wchodzić już w program
zaprawy zimowej., ą następnie wio
Zawodom FIS w r. 1939 w Zako
panem Bradl poświęca 12 stron (na
sennej.

swą taktykę odpowiednio do ich
wyników. W pierwszej kolejce Nor
wegowie mimo doskonałych wa
runków atmosferycznych i szybkie
go
rozbiegu uzyskali „tylko“
68,72 i pół i 76 i pół metra. Wiado
mo więc było, że liczyli głównie na
stylowe wykonanie skoków, ne har
monijny lot, itp. To było ich zgu
bą. Bo Bradl, który stylowo również
skakał dobrze, postawił wszystko
na jedną"kartę, skoczył z brawurą
i w pierwszej serii uzyskał 80 me
trów. To też przesądziło o wyniku.
Norweg Myrha miał 79 metrów.
Stał, się więc groźniejszy niż Ruudowie. albo Kongsgaard, Sawed
Eriksson miał 78 m. Marusarz, w
którym wszyscy Polacy chcieli wi
dzieć zwycięzcę, poszedł na start
obciążany balastem odpowiedzial
ności i skoczył „tylko“ 74 m.
30.000 widzów emocjonowało się
pytaniami: Czy koalicja Norwegów
pokona Bradia? Czy Marusarz mo
że jeszcze jakimś fenomenalnym

skokiem wysunąć s:e na czoło?
Naplecie doszło do zenitu.
Na górze, przed
rozbiegiem,
zawodnicy oczekiwali na swą kolej,
kę w uroczystym milczeniu. Nikt
nic nie mówił. Na siebie nie pa
trzono. Każdy skupiał się. każdy
szanował milczenie drugiego. Staw
ka byłe 'wysoka. Każdemu po
trzebny był spokój i nikt nie odwa
żył się mącić tego spokoju.
Asbjörn Ruud znowu skoczył tyl
ko „na styl" i uzyskał 70 metrów.
Za to Birger Ruud wszedł na roz
bieg z twarzą tak zacięta, z takim
zdecydowaniem, że Bradl zadrżał.
Błyskawiczny zjazd, na centyme
try dokładne odbicie fantastyczny
lot i... Birger poprawił swój wynik
o 10 metrów, uzyskując 81 i pół
metra. Był to najdłuższy skok w
konkursie, ale nie dość długi do
zwycięstwa'. Bradl skoczył wpraw
dzie tylko 76 i pół w drugiej kolejce,
ale to wystarczyło. Był wciąż lepszy
o 2 i pół cn. Kongsgaard poprawił
się na 79 metrów. Myrha pogor
szył na 76 i pół. Eriksson pozostał
przy swoich 78 metrach, a Maru
sarz wyciągnął 76 metrów. Mis
trzem FIS 1639 r. został ostatecz
nie Bradl przed Norwegami Birger
Ruud i Kongsgaardem. Szwedem
Erikssonem. Marusarz był 5 przed
Norwegiem Myrhą. Asbjörn Ruud
był dopiero 9.
W swoich wspomnieniach kilka
krotnie mówi Bradl ; o H. Schneidrze, austriackim nauczycielu nar
ciarstwa, twórcy techniki arlbergskiej. Były SS-owiec wyraża się
o nim jak najlepiej, nazywając
Sohneidra ojcem wszystkich mis
trzów austriackich. Nie wspomina
jednak nic. że natychmiast po zaję
ciu Austrii przez Hitlera. Schnei
der musie! uchodzić nocą przez gó
ry za granicę, traktując hitlerow
ców jak najeźdźców, a on — Bradl
— wstąpił w ich szeregi, podobnie
jak Lantsohner. Pepi Jene wein i
wielu innych jego kolegów, którzy
niestety okazali się złymi uczniami
Hannesa Sohneidra.
Jakże inne są pod tym względem
karty życie Stanisława Marusarza,
choć jego doświadczenie sportowe
i kariera są nie mniejsze od ka
riery i dośMadczeń Brśdla, Bradl
poszedł w szeregi hitlerowców. Ma
rusarz mógł wstąpić w szeregi goralcnvólku, a pozostał wierny Pol
sce. Był przewodnikiem przez gra
nicę. został aresztowany, z więzie
nia na Montelupich wykonał * pię
tra najwspanialszy skok swego ży
cia, skok- dc wolności, potem przez
długie lata ukrywał się przed hi
tlerowcami. którym Bradl wiernie
służył, a pod koniec wojny areszto
wany ponownie na Słowacji musía!
poraź drugi skakać z. więziennego
piętra...
Dzieje Stanisława Marusarza, to
piękna karta naszego sportu. Na
ich ujawnienie czeka nasza mło
dzież, która chciate by też wiedzieć,
jak mistrz przygotowywał się do
zawodów FIS. jakie były jego pier
wsze kroki i skoki, jak na nartach
trenować i żyć. by dojść do do
brych wyników!
(r)!
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□ Piast Pawłów pozyskał dwóch
doskonałych piłkarzy z rozwiąza
nego Klubu Sportowego Concordia
Knurów — środkowego pomocnika
Majora oraz łewego łącznika Kublora.
□ ZKSM Szopienice zorganizo
wał sekcje ciężkoatletyczną. która
rozpoczęła już działalność.
□ Na zebraniu Pocztowego KS
Transportowca i Drukarza Kato
wice zapadła decyzja przyłączenia
się do Związkowca, przy czym, wy
brano prowizoryczny zarząd to
składzie: Gajda, Flak, Szmuda,
Mataja i Rowiński.
□ Wobec połączenia klubów Ba
tory. Śląsk Świętochłowice, Zryw,
Zgoda i Pokój Nowy Bytom pod
nazwą Metal Chorzów I, została
z rozgrywek mistrzowskich drugiej
rundy klasy A grupy II wycofana
drużyna Śląska ze Świętochłowic.
□ Pierwszą karę w rundzie wio
sennej nałożył Wydz. G. i D. Si.
OZPN na zawodnika R. Poloka z
Siemianowiczanki za brutalną grę
na meczu z katowicka Pogonią.
□ Polonia Piekary zmieniła naz
wę na Górnik i zgłosiła do St. OZB
nową sekcję bokserską, która w Program mistrzostw hokeja na trawie
najbliższych dniach przeprowadzi
w klubie pierwszy krok bokserski.

RZESZÓW. Jeden z najżywotniej szych Ludowych Zęspołów Sportowych . Żurawica" zorganizował dla
uczczenia III Zjazdu Krajowego
Związku Samopomocy Chłopskiej
'
w których
biegi na' przełaj,
---- wzięli
POZNAŃ W najbliższą nijedetie
udział zawodnicy, i zawodniczki wiej POZNAÑ. Trener piłkarski Kńzek
z końcem czerwca br. przestoje lę rozpoczynają się mistrzostwa
scy z różnych dzielnic Polaki oraz
trenować „Warte“ na skutek wy Polska w hokeju na trawie. Do mjl
biegacze W.K.S ..Pancgrni“. Biegi były
jednocześnie próbą na Odznakę
gaśnięcia kontraktu. Krizek per strzostw zgłoszono 6 drużyn j to
Sprawności Fizycznej.
traktuje obecnie z innymi kluba
W biegu na 500 m. kobiet zwycię
mi ligowymi, a mianowicie: z z Gniezna Stella, ZZK i Chrobry,
żyła Olszówka (LZS Żurawica) w cza
„Garbarnią“. „Polonią“ (Bytom) ze Środy Cukrowniczy ZKS i z
sie 4:54.7. przed Zaborowską (LZS
'Poznania Leehiia i Czarni. Termii „Lechią“ Gdańsk.
Żurawica) i Wachowiakówną (LZS
Poznań), startowało 43 zawodniczek.
Drużynowo zwyciężył zespół LZS Żu
rawica.
Bieg 3.000 m. d'la mężczyzn wygrał Redaguje Komitet: Adres Redakcji: Katowice, ul. Młyńska ». Telefony:
Michalak (WKS Pancerni) 9:4.86. przed 309-73, (wewnętrzny 004), 337-24. 355-12. Administracja: Katowice, ul. Mlyń
Kantorskim (LZS Żurawica), Ign a ło ska 9. tel. 309-73, (wewn.: klei. 009. dział prenumeraty 008). Sekretariat
wiczem (LZS Żurawica) 1 Balą (LZS komitetu redakcyjnego dodatku Szkolą ma glos“: Z. Orłowicz—Warsza wa
Kraków). .Drużynowo pierwsze miej ul. Rakowiecka 23 — Konto P. K. O III-495O. Wydawca: .Czytelnik“ Kato
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sce zajął zespół LZS Żurawica, przed
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narz rozgrywek przedstawia się
następująco:
10. 4. ZZK — Stella. Czarni —
Chrobry, CZKS - Lech i a
CZKS, Chrobry
18; 4. Czarni
— Stella
30. 4. Lechia■— Czarnf, ZZK —
Chrobry
31. 5. Stella— Czarni, Leehiia
— Chrobry
32. 5. Chrobry — CZKS
33. 6. Lech a — ZZK, CZKS —
Stella
Druga kolejka rozgrywek odbę
ćtóje śiią w miesiącach wrześniu,
październiku i listopadzie.

Stamsłfiw Marusarz

Fot. Sdiábenbeek

