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Nowy Dyrektor Głównego Urzędu Kultury Fizycznej pos. Lucjan Motyka przemawia do zawodników, przed startem do Biegów Narodowych
w iflg.Yszawié, W tyle mjr Gedgowd znany niegdyś lekkoatleta.
'
Fot. Api

Publiczność sw8aocluu/sku

Dziś w numerze:
Szkoła ma głos

Pietruszewski w uściskach przygodnej entuzjastki kolarstwa po wy
graniu ostatniego etapu Praga — Warszawa
Fot. M. Urszula

Oeprezeníac/e 68 ¡PoSsíís a Barm&aaaii

Reprezentacje B — Polski i Rumunii przed niedzielnym meczem na stadionie w Warszawie.

Foto: API

Strzelec
FC Torino honorowym mistrzem Włoch

300 tys.

_
______należy
J__ donajbardziej
"_
sportowych w kraju. Na wszystkich zawodach o dobrym
Publiczność
wrocławska
Poziomie” gromadzi“'sit; licznie/Na mistrzostwach bokserskich Polski, które trwały przez i dni, wypełnia
no też po brzegi Hale Ludową. Nazdjęciu widzimy fragment z widowni w czasie tych mistrzostw.
Fot. Karabasz

Bilans

Biegów

Tegoroczne Biegi Narodowe udały się. Dotychczasowe nie
pełne jeszcze meldunki wy kazują, że wzięło w nich udział
około 460 tysięcy osób, czyli można liczyć, że z górą ponad 500
tysięcy, jeżeli do cyfry tej dojdą uzupełnienia z wielu jesz
cze ośrodków prowincjonalnych.
W roku uh. zanotowano w Biegach Narodowych 303.259 star
tujących, czyli o prawie 200 tysięcy mniej. Większy pro
centowo był udział młodzieży w tegorocznych biegach, przede
wszystkim zaś młodzieży szkolnej, większy udział kobiet
i ogólnie daleko większe przygotowanie.
Poniżej podajemy meldunki z dalszych ośrodków.
— w Biegach Narodo- osób. Z tej liczby 12.154 w miastach,
leckhxna terenie województwa kie- 13.725 — na wsi. Największa ilosc
sieg0 wzięło udział ok. 26 tys. biegaczy zanotowano w Częstocho-

osób

na

2 brómele

pogrzebie

tragicznie zmarłych piłkarzy
TURYN (Teil.) Zespół piłkarski FC M katastrofy Torino prowadził , w
Torino, który zginął tragicznie w ka lidze różnicą dwóch pkt.
tastrofie lotniczej przy powrocie z W piątek odbył się manifestacyjny
Portugalii został ogłoszony honoro .pogrzeb szczątków tragicznie zma
wym mistrzem ligi włoskiej. Aczkol łych ofiar. Wzięło w nim udział owiek mistrzostw jeszcze nie zakoń koło 300.000 osób. Przewodniczący fe
czono, rozgrywki będą kontynuowa deracji piłkarskiej Włoch Barassi
ne, a pierwszą drużynę FC Torino nadał kapitan, drużyny, Mazzoli po
zastąpią juniorzy tego klubu. Prze śmiertną odznakę mistrza Włoch.
ciwnicy, z którymi Klub ten miał
jeszcze mecze wystawią również ju
niorów. Przypominamy, że do chwiEcha mistrzostw

Narodowych

W Biegach Narodo
wie — 5.593, potem w Radomiu — ZAKOPANE.
w Zakopanem wzięło udział
3.210. W Kielcach — 1.205. Jeżeli wych
317
mężczyzn
i
62
kobiet, na którą to
chodzi o powiaty — to najlepiej się liczbę w przeważającej
części Składa
spisał pow. kozienicki, na terenie ła się młodzież. Po krótkich przemó
którego startowało ponad 2 i pół Wleniach oh. Chojnackiego i ob. Kur
tys. zawodników. Nieźle obsadzone ka kierownika biegu, nastąpiły star
były biegi w pow. pmężowskim i ty poszczególnych grup. Na starcie
zabrakło najlepszych zakopiańskich
jędrzejowskim.
Mianowicie Kwapienia star
SZCZECIN. Biegi Narodowe w Szcze biegaczy.
w Warszawie z doskonałym
cinie i na terenie województwa od tającego
Zatopkiem
i Niemczyka,, który star
były się przy niesprzyjającej pogo tował w Krakowie.
i
dzie. Przenikliwe zimno i ostry wiatr drużynowo wspaniały Indywidualnie
odniósł
spowodowały znaczne zmniejszenie AZS Zakopane (dawniejsukces
HKS),
które
liczby uczestników, w Szczecinie star
towało 4 tys. zawodników i zawodni
czek, podczas gdy w c..l„
Z
twie wzięło udział w biegach 2?.510 1
(Ciąg dalszy ną str. 2)
osób.

Polski w boksie
Wrocław. (PAP) Po zakoń
czeniu mistrzostw bokserskich za
wieszony został przez zarząd PZB
przewodniczący wydziału spraw
sędziowskich PZB ob. Plewicki.
Zarząd PZB powierzył pełnie
nie obowiązków przewodniczące
go wydziału spraw sędziowskich
ob. Zapłatce z poleceniem prze
prowadzenia dochodzeń, odnośnie
werdyktu sędziowskiego w fina
łowej walce w wadze ciężkiej
Kli@ęcki — NiewadziŁ

---- ,£łź
Napastnik Rumunii Petschawsky,
który na meczu w Bukareszcie zdo
był obydwie bramki i zwycięstwo
dla swych barw. Jedyną bramkę
dla Polski zdobył Mamoń

Następnego ruhmw
fcądajcle

w poniedziałek rene

Wieczysta

Liqa

qi*<3

Ruch

dalej

w Rzeszowie

KATOWICE. Po dwutygodnio
wej przerwie drużyny ligowe
przystąpią w nadchodzącą nie
dzielę do dalszych rozgrywek mi
strzowskich. Program obejmuje
w I i II Lidze 16 spotkań, przy
czym najbardziej atrakcyjnie za
powiada się spotkanie w I Lidze
ŻZK — Polonia Warszawa, oraz
Legia Warszawa — Cracovia.

pokonał

AKS

6:2

remisuje

RZESZÓW. (JR) Leader krakow
skiej ki. A gościł w Rzeszowie, gdzie
rozegrał mecz z Resoyią zakończony
wynikiem remisowym 2:2 (0:2). Obie
drużyny zagrały b. słabo. Bramki
dla Resovil zdobyli Sikora i Dwer
nicki, dla gości Mielnick Lech. Sę
dziował Kcwafczyński.
X Zawody eliminacyjne motoycykli
stów na żużlu, odbędą się w najbliż
szą niedzielę w Rzeszowie. Udział
wezmą ligowe drużyny Motoklub
Un'a Poznań. Sekcja Mot. ZZT Gdy
nia. ęra-z drużyny A klasy Motoklub
Rawicz i RTKM Rzeszów.
X Kollegium Sędziów Rzeszowskie
go OZPN rozegrało spotkanie piłkar
skie z Kolegium Sędziów Podokręg-u
4 Przemyskiego zakończone wynikiem
3:2 (1:0). Bramki dla rzeszowian zdo
byli Sudał. Sadłowski i Zwoliński,
dla gości Chudzickl i Szczur.
X Towarzyskie spotkanie jasiel
skich drużyn Naprzód i Czarni za
kończyło się wynikiem bezbramkowym.

w Chorzowie: RUCH — ŁKS;
Szczegółowy kalendarz rozgry
w Poznaniu: ZZK — POLONIA
wek I Ligi przedstawia się nastę
WARSZAWA;
pująco:
w Warszawie: LEGIA — CRA
w Krakowie: GWARDIA WISŁA — POLONIA BYTOM;
COVIA.
Obecny stan rozgrywek w I Li
w Gdańsku: LECHIA — AKS
CHORZÖW;
dze:
B O I S K O
obce:
własne:

na

pokazowym

PAWŁOWICE SL. (Tel.) W ramach
akcji , miasto dla wsi" ligowe zesooty chorzowskiego Ruchu i AKS-u
rozegrały we wtorek w Pawłowicach
SI. towarzyskie spotkanie piłki noż-,
nej. które zgromadziło niespotykaną
.utaj ilość widzów w liczbie pomad
■ MO osób.
Ruch wystąpił bez kontuzjowanego
CieSlika oraz Suszczyka w pomocy.
W bramce zagrał Deptała. W druży
nie AKS-u brak było Barańskiego
Muskały. Gajdzika. Jandudy lWie
czorka. Sam mecz stał na dość do
brym poziomie, szczególnie po przer
wie, i spełnił swoje propagandowe
znaczenie w 100 proc.
Zwycięstwo Ruchu 6:2 je=t całko
wicie zasłużone. Drużyna FJ hu by
ła lepszą technicznie a akcje b. pla
nowe i lepiej przemyślane. W druży
nie zwycięzców wyróżniła się linia
ataku z Alszerem na czele oraz Oślizłok w obronie.
W AKS-ie najlepszym był Pechaba
na środku pomocy oraz Durnick w
obronie. Janik w bramce raził nie
pewnością i w niczym nie przypomi
nał byłego reprezentanta Polski.

meczu

dla

wsi

Bramki zdobyli: dla Ruchu Z®d<
i Alszer po 2 oraz Moryś i Przecher,
ka po 1. Dla AKS-u Kulik i Spodzieja z karnego. Sędziował p. Trzasimiech z Chorzowa.
Przed meczem drużyna AKS-u wrę
czyła miejscowemu Ludowemu Zeepó
łowi Sportowemu piłkę do siatki j j
par pantofli sportowych a zespół ru
chu siatkę oraz komplet koszulek i
spodenek. (Wład.)
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Rosną kadry
st.
br.
najlepsi
gier
pkt.
g i 5?
strzelcy
sportu wiejskiego
k § 1
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
17:4 Köhüt ß
10
3 — __ 5
Wisla
RZESZÓW. (R) specjalna ekipa Lu
7:3 Gierwatowski 3
5
7
Polonia. w.
111 2 — _
dowego Zespołu Sportowego złożona
Bilans Biegów ZZK
2-1:16 Anioła 8
5
7
2 1 — 1 — 1
z
14 osób, instruktorek 1 instruido5
7
13:10 Ró żanko w ski 11
2 1 — 1 — 1
Cracovia
rów kurau w Przemyślu, ruszyła i
7:5 Kaczmarek 2
5
5
2— 1 — 1 1
Warta
Narodowych
5
4
9:9 Krasówka 4
objazd woj. rzeszowskiego pod kier,
1—1 1 —
Górnik Bytom
9:12 Oprych 2
Legia
5
4
— — 2 2 — 1
instr. Sabana, zakładając w wsiach
—
1
2
5
4
Mrl5
Ruch
Cieślik
4
11
—
i gromadach Gminne Rady sportu
?á@e>&ortczerof® aro str. 1>
5
4
11:18 Łącz 8
1—1 1 — 2
LKS
Wiejskiego. Dzidki akcji propagando
1
4
2
5
4
Rogacz
3
Lechla
1
—
—
8:14
i juniorach zdecydowanie zwyciężyli, polonia Bytom
wej tej ekipy, przeprowadzającej po
5
2
7:12 Szmidt n 5
— — 3 — 2 —
zdobywając po raz drugi przechodnie AKS
za pokazami gimnastyki i gier sperr1—2 — — 2
5
2
7:15 Cholewa 5
puchary.
towych, wykłady, powstało w pow
niżańskim,
tarnobrzeskim i dębic
Większość uczestników biegu uzys
południe
W II Lidze — grupa
....
ranura
.....
.
kała minima do Odznaki Sprawności dojdzie do ciekawego pojedynku
kim. szereg Ludowych Zespołów
Eteycznej, a zwycięzcy otrzymali sze
Sportowych.
pomiędzy Naprzodem Lipiny a
rśg pięknych i cennych nagród.
Jurowicz
i
Gracz
O Przy PC'H w Rzeszowie. _
____
powstaWyniki: panie w wieku lat 15 — 17: Górnikiem Radlin. C:ężka prze
to koło -sportowe Spójnia z sekcja
500 m. — 1) Metek AlZS 1.54.4. 2) Nie prawa czeka Baildon Katowice
mi: piłki możnej, siatkówki 1 koszy
miec G. Kraw. 1.55; 3) Bąk G. Handl. na własnym terenie z częstochow
1-57.2: 4) Podmokła 2.00'; 5) Piekarczyk
kówki oraz tenisa stołowego. Zarząd
AZS 2.05. Panie ponad lat 17 na dyst. ską Skrą. Szczegółowy program:
kola: B. Paczosa — prezes, A. Czar500 m: — 1) Przyłucka Lic. Ped. 1.52.8
o meczu w Bukareszcie
nek — wiceprezes, A. Papciak — se
Tarnovia — Pafawag;
2) Karpierz, 2.00; 3) Aleksander AZS
kretarz Nowopowstałe koto po otrzy
Polonia Świdnica — Chełmek;
2.04.8: 4) Wolska Lic. Gosp. Dcm.
mamiłu odpowiedni; ego sprzętu spor
2.05: 5) Kosztyła 2.05.5. Chłopcy peniM. Gracz dziwnie wygląda na Szybkością przewyższał Rumu towego przydzielonego przez zarząd
Szybko, gdyż samolotem, wró
Gwardia Kielce — Polonia Prze
żetj
15 grupa ’I:’ - 1) Dzień, 2) Har myśl;
~~ lat “
twarzy,
gdyż
na
tle
jego
niezwy

cili
nasi
piłkarze
z
Bukaresztu.
nów.
Mecz
przy
więcej
bezstron

wojewódzki Spójni, zaczęło ćwicze
dek; 3) Malinowski 4) Michalik. 5)
nia, oraz zorganizowało szereg pogaPostrach, Grupa n młodsi: — 1) PolaBaildon — Skra Częstochowa; Już w poniedziałek po południu kle ciemnej cery odbija już z da nym sędziowaniu mogliśmy z damek
o tematyce sportowej.
kiewicz;. 2) Pawlikowski; 3) Kurek,
wylądowali na lotnisku w Kra leka widoczny plaster, przykle pewnością wygrać.
Naprzód
Lipiny
—
Górnik
Ra

Juniorzy cd 15 — 17 lat na dyst. 1000
kowie. Miny mieli nie tęgie, gdyż jony szerokim pasem na policzku
A. Targosz.
*
m.: — 1) GuzecM AZS 2.44.2; 2) Para- dlin.
dysz AZS 2.45; 3) Wawrytioo AZS 2.48 5 ' W grupie północ leader tabeli pierwszy tegoroczny występ nie pod prawym okiem.
4) Socha niest.
_ _
_
_
__
2.51; 5. Bucek AZS
Kadra
FIFA za Niemcami!
wypad! zbyt pomyślnie cyfrowo.
— To właśnie po zderzeniu się
2.91.5. Juniorzy od 18 — 10 lat na dyst Garbarnia wyjeżdża do Łodzi, Jedni z nich jak Gracz chętnie i moim
z Bacutem. W Ęjwnej chwi
1600 m: — 1) Sitko AZS 2.42; 2) Iżyk gdzie zmierzy się z eksligowcem
Lic. Ped. 2.4’5; 3) Król AZS 2.45.8; 4) Widzewem, poza tym do zaciętej ze szczegółami wypowiadają swo li poczułem na twarzy ostre ude reprezentacyjna
AMSTERDAM, (teł.) Ostatnio
Jasiński AZS 2.46.2; 5) Kotoński ¿.ZS
je wrażenia o meczu, inni, jak np.
które mnie mocno oszo
tdbyło się w Amsterdamie posie2.46.5. Seniorzy — dyst. 300: 1) Sy- walki dojdzie w Szczecinie po Jurewicz, są mocno wstrzemięźli rzenie,
łomiło.
Widać
jeszcze
dobrze
po

dzenie komitetu wykonawczego
rek AZS 10.47.8; 21 Dawidek AZS między Gwardią a Radomiakiem.
KOZPN
wi. Zależy to od wielu czynni wyżej tego plastra ciemny siniec.
10.52.9; 3) Hasior AZS 10.53.5; 4) Jaro Spotkania niedzielne:
Międzynarodowej Federacji Pil.
szewicz Z. 6. Zw. 11.04.5; 5) Gąsieni
ków a w dużym stopniu i od Dobrze, że przy tym zderzeniu uca Bronek GW Wisła 11.06.2.
— Kapitanat związko karskiej (FIFA) przy obecności 7
PTC — Lublinianka,
charakteru. Jurqwicz oświadczył, chroniło się oko. Rumuni byli wyKRAKÓW.
KOZPN zaliczył do kadry repie członków. Nie wzięli udziału w
Pomorzanin — Bzura,
JARO SŁAW. W Biegach Narodo
iż mecz przegraliśmy zasadniczo pewni zwycięstwa. Liczyli, że wy zentacyjnej okręgu następujących zebraniu: zastępca przewodniczą
wych w Jarosławiu startowało 2328
Ognisko — Ostrovia,
niezasłużenie.
grają z nami dużo więcej. Cyfro zawodników:
zawodników i zawodniczek, bieg ukoń
cego Granatkin (ZSRR), Seeldra
Widzew
—
Garbarnia,
czyło 1.283. Wyniki: 500 m kobiet —
— Dlaczego?
wo określali je różnicą ok. 5 bra
yers
(Belgia) i Kirkwood (Irlan
bramkarze
—
Jurowicz
(„Wisła
“
),
Gwardia
Szczecin
—
Radcmiak,
15 — 17 lat: 1) Sidor 1.37 min.; 2) Wele
— Można by dużo mówić dla mek. I gdy rozpoczęli jak burza Rybicki
(„Cracovia“),
Jakubik dia).
1.28 min.; 3) Górska 1.39 min. 18 — 19
czego.
Właściwie
zadecydował
szybką
i
ostrą
grę,
zdawało
się,
(„Garbarnia
“
),
Rychlicki
(„Tarno

GRUPA POŁUDNIE
lat: 1) Szałapak 1.38 min.; 3) Gwóźdź
Tematem obrad były sprawy
1.41 min., 3) ex aeąue: Malinowska; Tarnoyia
moment zaskoczenia nas przez że ich przypuszczenia sprawdzą via“);
5 8 15:3
Pterębna 1.44 min, 20 — 15 lat: 1) Ser- Górnik Radlin
techniczne mistrzostw świata w
5 8 9:5
Rumunów w pierwszych 20 mi się. Rzeczywiście muszę przyznać,
obrońcy
—
Gędłek
(„Cracovia
“
),
waezek 1.44 min.; 2) Andrachlewicz
5 8 10:8
Skra Częstochowa
nutach. W pozostałym okresie że do przerwy mieli przewagę. Glimas („Cracovia“), Flanek („Wi 1950 roku. Austrii powierzono or
2.01 min.; 3) Sosnowy 2.02 min. 26—32 Baildon Katowice
5 6 6:6
nasza drużyna grała zupełnie do Poza szybkością zaskoczyli nas sła“), Barwiński („Tarnovia“), Gó ganizację międzynarodowego tur
lat: 1) Gliniak 1.56 min.; 2) Strzempiń polonia Świdnica
5 5 7:9
ska 2.00 min.; 3) Piasecka 2.02 min.
nieju juniorów w 1950 roku.
Chełmek
5 W 9:14
brze i miała przewagę. Muszę je jeszcze niespotykaną u nich zbyt recki („Garbarnia“);
Polonia Przemyśl
5 4 10:11
1.000 m młodz. męska — 15 — 17 lat;
pomocnicy — Legutko („Wisła“),
ostrą
grą.
Nie
wiem
dlaczego
gra

dno
przede
wszystkim
podkreślić
Zarząd FIFA, w mysi dyspozy
Naprzód Lipiny
5 4 7:10
1) Stehnicki 3.04 min.; 2) Flsjszar 3.08
(„Wisła“), Parpan („Cra
i chciałbym by prasa nasza na to li tak ostro. Przecież grałem z ni Wapiennik
5 3 5:6
Pafawag
mim; 3) Reszko 3.09 min. 18 — 19 lat:
c-ovia“), Jabłoński I („Cracovia“), cji, udzielonych mu przez Kon
5 2 3:10
1) Walaszek 2.46 min.; 2) Czerwenak Gwardia Kielce
zwróciła szczególną uwagę. Za mi już kilkakrotnie i nie mogłem Jabłoński
II („Cracovia"), Lesiewicz gres orzekł, że członkowie FIFA
2.55 min.; 3) dchowlaz 2.55 min.
imponowali nasi piłkarze Rumu poznać tych samych spokojnie („Garbarnia“), Kozioł („Tarnovia“); mogą rozgrywać spotkania z dru
GRUTA POŁNOC
3.000 m — dla nie wojskowych: 20—23
nom,
a
przede
wszystkim
licznie
poprzednio
grających
piłkarzy.
lat: 1) Czerwenak 9.23,3 min.; 3) Garbarnia
22:2
napastnicy — Cisowski („Wisła“), żynami niemieckim.. Warunkiem
Mauthe 9.32.3 min.; 3) Pudlo 9.461
zebranej publiczności Bukaresz Kopnięcie przez Ritiera naszego Parpan II (.Garbarnia“), Palonek jedynym jest uzyskanie zgody
Radomiak
13:5
min. 30 — 39 lat: 1) Kanikuła 10.29
Lublinianka
15:12
tu, wybitnie sportową postawą. Cieślika wybitnie osłabiło siłę bo („Cracovia“), Zatorski („Chełmek"), przez władze okupacyjne i odnoś
min.; 2) KOneczny 11.15 min.; 3) Ja12:8
Ostrowa
(„Wisła"), Różankowski II ną państwową organ;za'ćję'rpiłkar
reraltiewicz 11.31.8 min. 3.000 m — dla
Pomorzanin
13:3 ■ Pozostawiliśmy po sobie jak naj jową ataku. Cieślik zdaje mi się Gracz
wciskowych — 20 — 29 lat: 1) Toma Bzura Chodaków
lepsze wrażenie. A to jest bardzo będzie musiał leczyć się dłuższy (..Cracovia"). Roik III („Tarnovia“), ską.
12:8
Kohut
(„Wisła"),
Nowak („Garbar
szewski 9.45.8 min.. 2) Semeriak 10,13.5 Widzew
2:5
ważne. Z drużyny rumuńskiej czas. Po przerwie Rumunom już
min.; 3) Daszewski 10.24 min. Ogólne
10:16 najwięcej podobali mi się Marian nie szło tak dobrze. Zdaje się, że nia"), Pirych („Tarnovia“), Rupa
Gwardia Szczecin
Warto przypomnieć, że Między
kierownictwo sprawował insp. KF Ognisko Siedlce
3:19
(„Wisła"), Bożek („Garbarnia“), Ko
fizycznie wypompowali się, a my lasa
Świątkowski. (ZO)
i pomocnik Bacut.
4:21
PTC Pabianice
(„Cracovia"), Mamon („Wisła"), narodowa Federacja Lekkoatlety,
śmy kondycyjnie czuli się dobrze Bobula („Cracovia"), Marcak („Cheł czna IAAF, zabroniła swym człon
BYDGOSZCZ. W Bydgoszczy ucze
i zyskaliśmy w grze przewagę. mek").
stniczyło ponad. 2 i pół tys. osób, z
kom kontaktu z Niemcami.
których 537 kobiet i 1965 mężczyzn
Ale na przeszkodzie stał sędzia
biegi ukończyło. Odznakę zdobyło
w uzyskaniu przez nas bramki.
1.388 osób. Na terenie województwa
Drobić ft—!.
Trudno było dojść" do strzału,
pomorskiego łącznie z Bydgoszczą bie
Dalsze mecze bokserskie
Ki Ukończyło 23.777 osób, 7, czegc na
gdyż zawsze dopatrzył się on u
włęś przypada 7.980 uczestników.
nas jakichś przewinień i przery
Normy na odznakę uzyskało 18.852
o drużynowe mistrzostwo Polski
uczestników.
wał grę. Tak niesprawiedliwie
sędziującego sędziego już dawno
GDANSK. W woj. gdańskim ukoń- O Terminarz spotkań piłkarskich w klub pod nazwą KS Związkowiec
czylo biegi 17.443 osoby, z czego na okręgu krakowskim o mistrzostwo A, Ł obzo wianka. Wybrano .zarząd w nie widziałem i to w spotkaniu
W nadchodzącą niedzielę odbę
Nie będą one jednak miały żadwieś wypada zaledwie 3.714 uczestni
i C klasy uległ pewnej zmianie. składzie: prezes — Żabka; wicepre* międzypaństwowym. Nasz Ma dą się 3 spotkania bokserskie z nego znaczenia na sprawę zdoby
ków, Normy odznaki sprawności fi BWyznaczone
na dzień 8 maja ze-i — Rachel i Zakrawacz: sekretarz mon miał dobry dzień i grał du cyklu rozgrywek o drużynowe cia tytułu mistrzowskiego, gdyż
zycznej uzyskało 15,328 osób, w tym nie mogły sięmecze
odbyć z powodu Bie — Chwała: skarbnik — Wydmańsld.
7.701 na odznakę wybitną.
żo lepiej na lewym skrzydle. mistrzostwo Polski.
decyzja zapadła już przed kilku
gów Narodowych. Przesunięto je n.a
tygodniami, kiedy to Gedaniä po
BIAŁYSTOK. 12.935 uczestników ostatni termin po spotkaniach wyzna
Przybyło do met w różnych punktach czonych terminarzem. Natomiast w
konała lokalnego rywala Gwdrdię
województwa. Z liczby tej na wieś najbliższą niedzielę 15 maja odbędą
10:8, a Batory faworyta do tytułu
przypada 7.564 osoby. Dane te są jed się spotkania normalnie według ter
mistrzowskiego Gwardię z War
nak niepełne, gdyż 76 gmin nie nade minarza przewidzianego na ten dzień.
słało dotychczas meldunków. Mimo O W dalszy oh spotkaniach w Kra
szawy 9:7. Tytuł mistrzowski ęrzy
deszczu i dotkliwego zimna, które kowie o mistrzostwo piłki ręcznej
padł po tych wynikach Gedanii.
wpłynęło na zmniejszenie się frekwen ' uzyskano wyniki: rez. ki. A kobiet w
cji w biegach, 90 proc, uczestników
W niedzielę odbędą się następu
KIELCE. — „Związkowiec“ Kiel (Metal Gliwice) 14 pkt. karnych i dała mecze bokserskie. Aż dopiero
siatkowej: Cracovia — Gw. Wtzdobyło minima odznaki sprawności ; piłce
sła 2:1 (15:5, 10:15. 15# AZS
' " — Kro" * ce zorganizował ub. niedzieli inte Bystrym Herb. (Zryw Piotrowice) ostatnio na 1 Mata, selkoia bokser jące mecze:
fizycznej.
wodrza 2:0 (15:3, 17:15): Gwardia Wi- resujące zawody samochodowo-mo- 17 pkt. karn. W wyścigu powolności ska ZS Gwardia zorganizowała za
w Warszawie: Gwardia — GeLUBLIN. W woj. lubelskim ukoń i sła — Spójnia 2:0 (15:1, 15:12). Koszy- tocyklowe „Gymkhanę“, będącą po
trasie 50 m pierwsze miejsce wody pięściarskie miedzy dwoma dania;
czyło biegi 12.700 osób, W wielu miej 1 kówlra męska M. B: Budowlani — pisem zręczności dla automobili- na
Krajewski AZS Gliwice, 2) teamami. A i B. Zwyciężył team B
scowościach biegi nie odbyły się że Związkowiec 44:6 (14:2): Pocztowiec — stów i motocyklistów, zmuszonych zdobył
w Bydgoszczy: Zjednoczeni —
Bystry E., 3) Ciosiński (BAKS Cho 9:7. W papierowej Kornecki pokonał
względu na niesprzyjające warunki GZKS Wieliczka 36:16 (22:6): Włók pokonywać
najrozmaitsze prze rzów).
atmosferyczne.
niarz — Tramwaj 38:13 (13:3). SzczyKrawca. W muszel Stępek uległ Su Batory;
piogniak męski: Krowodrza — Gwar- szkody.
WARSZAWA., W dniach 4 — 6 czerw skiemu. W koguciej Pałała nie roz
w Gdańsku: Gwardia — Zryw.
KIELCE. W biegach na przełaj na ; día
Wisła 6:4 (3:2): Cracovia — Olsza
W grupie samochodowej startowa ca odbędą się w Bydgoszczy ogól strzygnął wałki z Skrzypek im. W
terenie województwa startowało oko i 3:1 (3:1); AZS — Spójnia 5:0 (v. o.)
Z tych spotkań jedynie mecz w
ło 14 maszyn. Pierwsze miejsce za nopolskie mistrzostwa bokserskie ZS piórkowej Biodirowicz przegrał ze
ło 27 tys. osób, z których 25 tys. 929
osób biegi ukończyło. Z liczby tej i O W pierwszych spotkaniach piłkar- jął Wierzbicki (Częstochowa) — 165 Gwardii. Z każdego województwa Staczlkiem. W lekkiej Brygidya u- Stolicy pomiędzy definitywnym
13.775 uczestników przypada na wieś.
o mistrzostwo juniorów: Cra pkt. karnych. 2. Zajfryd (Częstocho startować będzie peina „ósemka“. legł Lisowskiemu. W półśredniej Ku mistrzem Gedanią a Gwardią bu
Minima odznaki wybitnej uzyskało I skich
covia
—
3:0 (3:0): Prokotim -■ wa) — 245 pkt. 3. Śląski (Częstocho KRAKOW, Zespól piłkarski „orląt bik wygrał z Bieleckim przez pod dzi większe
zainteresowanie,
6-982 osoby, odznaki zaś zwykłej — Gwardia Groble
Wisła 3:2 (3:0): Bronowianki wa) — 320 pkt.
krakowskich“ rozegra na terenie Cze danie się tego ostatniego w drugiej przy czym nie jest tu wykluczona
10.596 osób.
— Garbarnia 1:1 (0:0): Krowodrza —
chosłowacji
5
spotkań.
W
terminie
od
rundizie.
W
średniej
po
ciekawej
Najwięcej kłopotu sprawił most 23 lipca do 3 sierpnia krakowianie
porażka Gedanii, co bokserom
Wieczysta 2:2 (1:0). Zawody Plaszowianka — Zwierzyniecki nie odbyły oraz korytarz z tyczek, pomiędzy rozegrają zawody w tsetin.ie. Plansku, walce Szwora zwyciężył Kurka. W Stolicy może dać tytuł wicemi
Powiatowe
półciężkiej Niedźwiadki przegrał wy strza.
się. Korona pauzowała.
którymi zawodnicy zmuszeni byli S vita vie. Hodonlnie i Znojnie.
scko z dobrze zapowiadającym się
O Pierwszy krok bokserski orga przejeżdżać.
KROTOSZYN. Zawody bokserskie Szelka.
Biegi
nizuje Krak. OZB. Półfinały» odbędą
Motocykle: 1. Markiewicz. Kielce rozegrane
między
KS
Gwardia
Kro

się w piątek a finały w robotę. Zgło na SHL 130 cm — 70 pkt. k.; 2. LeyBYDGOSZCZ. W rewanżowym me
sili słę pięściarze: Chemika — Grobli; tio, Kielce na DKW 125 cm — 110 toszyn a ZZK Gniezno zakończyły czu
ZZK Pomorzanin
Narodowe
Gwardii — Wisły; Kolejarza — Olszy, pkt. 3. Gąsiewicz, Kielce na SHL się porażką gości 11:5. Wyniki (go- (Toruń) piłkarskim
pokonał ponownie ZZK Brdę
fwaegarW
Ogniwo — Cráeovii: Włókniarza — Ko
Ępodarze na pierwszym miejscu): (Bydgoszcz)
2:1
(1:1).
Obie bramki dla
remy; Wawelu i Związkowca— Garb ar 135 cm — 124 pkt.
Urbaniak
wygrał
z
Wieczorkiem:
zwycięzców
zdobył
Rembicki.
SędzioCelem wyniesienia z Biegów Na ni.
uelem
Na jednej z najefektowniejszych Byleby! uległ Nowackiemu; Urba
rodowych jak największej korzyści
O Smyłka lekkoatleta śląski po- przeszkód — skoczni — Padewski nowicz przegrał z Flisakiem; w dru wał Przybysz.
sportowej, zachęcenia szerokich przybyelu do Krakowa podpisał zgło na SHL osiągnął najdłuższy skok — giej
piórkowej Augustyniak poko
rzesz do systems tycznego uprawia szenie do Cracovia.
7 m 30 cm.
nał Kowalskiego: Snadny zremiso
nia biegów i umożliwienia nowym
o Po połączeniu się ZKS Łota.lNowy Jork, Na zawodach
Imprezie przyglądało sie ok. 8 wał z Kolasińsikim. Nowaczyk zmu
talentom zmierzenia sie z zawodni wranki i RKS Azory powstał nowy
sił do poddania się Kmieciaka, Ro- pływackich w New-Haven stu
tys. widzów.
PARYŻ). W towarzyskim spotka'
kami o wyższym poziomie oraz wy
zebangier znokautował Czarneckie dent amerykański Allan Stack niu
pięściarskim, rozegranym w Ca"
łowienia najlepszych biegaczy z ca IllIKilillillllillllillíllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll
WARSZAWA. Na zaproszenie ZS go i Úrbatowicz wygrał przez k.o.
sablance.
mistrz świata w wa®*
łej Polski, przeprowadzone zostaną
poprawił o 0,5 sek. rekord świa
Gwardii przybędzie do' Polski lekko a Hubnerem.
średniej Francuz Cerdan pdkon™
dalsze etapy Biegu Narodowego na
atletyczna drużyna Telocvicna Jednota
na
200
m
st.
grzbiet.,
przepły

POZÑAÑ. Międzymiastowe spot
Lrtiojana Krawczyka. Pola:k walc®?;
szczeblach powiatowym i wojewódz gminy i miasta niepowiatowego po ta sokol (Ko,lin), która wystąpi w
kim. W niedziele 15 bm. odbędą się winno startować w biegu powiato Lublinie 12 czerwca. Przeciwnikiem kanie w hokeju na trawie Poznań wając dystans w 2:18,5. Stack u- słabo i poddał sie Cerdanowi 'v ’
zawodników
czeskich
będzie
Gwar

stanowił
na
tych
samych
zawo

— Katowice zakończyło się pew
rundzie, Jedynie w pierwszym starBiegi Narodowe na szczeblu powie wym po 7 osób, a z każdego miasta
(Lublin), zasilona lekkoatletami nym zwycięstwem zespołu poznań dach również nowy rekord Ame ci-u Krawczyk uzyskał przewaga
towym we wszystkich miastach po .powiatowego no 20 osób. Biegi po dia
innych
klubów
pionu
Gwardii.
wiatowe
maja
wyłonić
reprezenta

skiego
4:1
(1:1).
wiatowych. a 29 bm. na szczeblu wo
ryki, przepływając 220 y stylem trafiając celnie, nerwowo walczące
go Francuza. W drugiej runda1»
¡jewódakim w miastach wojewódz cje powiatów na bies wojewódzki.
KATOWICE. Na stadionie Pogoni
Drużyna Śląska grała o wiele le grzbiet, w 2:19,4.
Ćerdain przechodzi jednak do ataku,
kich. W biegach powiatowych, roze Miasta stanowiące powiaty miejskie w Katowicach, odbyła się przed; piej niż w sobotę w Gnieźnie.
granych na bieżniach startować ■nie organizują już biegów powiato przyjazdem kolarzy wyścigu P—W. Bramki dla zwycięzców zdobyli:
BRUKSELA. Wobec 12 tys. wi ciosy jego są celne i Krawczyk jes*
mają zdobywcy pierwszych miejsc wych lecz wyłaniana na podstawie motocyklowa próba zręczności. Na Zywert, Adamski, Żelazek i Topol dzów odbyło sie w Pałacu Sporto do 4-ch na deskach. W trzecim star
w biegadh gminnych i miast niepo- wyników biegów odbytych ub. nie starcie stanęło kilkunastu motocy ski.
Polak jest dwukrotnie na o®3'
wym w Brukseli spotkanie pięścier ciu
wiat owych w poszczególnych kate deieli reprezentacje na bieg woje klistów, którzy popisywali się pr-ed
kach. Gong ratuje go od wyli®6'
% W dniach 14 i 15 maja odbędzie äkie o tytuł mistrza Europy w wa nie. W czwartej rundzie Cerdan
goriach wieku (w kat. mężczyzn po wódzki. Biegi powiatowe organizu licznie zgromadzoną publicznością
wyżej lat 20 dwań pierwsi), oraz po ją Powiatowi Inspektorzy KF wraz akrobatycznymi sztukami. Sensację się w Gnieźnie turniej hokeja na. dze średniej miedzy obrońcą tytułu już wysoką przewagę, jest stale w
trzech najlepszych biegaczy w każ z Powiatowymi Radami Sportu Wiej wśród zebranych wzbudziły popisy trawie z udziałem drużyny czeskiej Belgiem Delannoit i "Włochem Tur- ataku i posyła ponownie przeciw®?
dej grupie z biegów przeprowadzo ffldego przy śclsłei współpracy z o- młodziutkiego, bo 12-letniego Jasiń Hostivar, Czarnych Poznań i zespo pinem. Delannoit nie obronił tytułu ka do 3-ch na deski. Krawczyk 3^
przegrywając po niezwykle zaciętej zamroczony i wobec wysokiej prze*
nych w mieście powiatowym (w kat. kręgowymi Związkami Lekkoatlety skiego. W punktacji ogólnej zwycię łów miejscowych Stelli i ZZK.
SANOK. Minęło iuż 10 lat od chwi i wyrównanej walce w 15-rundo- wagi misrtrza świata rezygnuje z
mężczyzn powyżej 20 lat pięciu naj ciznymi, które mają wyznaczyć ko żał Bystry Edm. (Zryw Piotrowice)
6 pkt. karnych, przed Leszczyńskim li, kiedy publiczność sanocka oglą- wym spotkaniu.
lepszych). W ten sposób z każdej misje sędziowskie.
szej walki.
¡ÄLa&Äto
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Po

zakończeniu

Ostatni

i

wyścigu

Praga

—

Warszawa

etap

wijnilki

Do ostatniego etapu z Łodzi do Rumunowi Nicułescu, a na 45 km. (Rum.) 37.17.30; 20) Wrzesiński (P)
Warszawy kolarze polscy wystar przed metą miał defekt stale do 37.18.50; 21) Darbois (Fr) 37.20.35; 25)
towali z 9-m:nutową różnicą, dzie brze jadący, lecz z wielkim pe Nowoczek (P) 37.20.58; 23) Kapiak (P)
24) Wyglenda (P) 37.21.32; 25)
lącą ich od II zespołu Francji. chem, Nowoczek, przez co odpad! 37.21.26;
Czyż (P) 37.25.36; 26) Donattd (Fr)
Różnicę tę eh cieli odrobić, co się z czołówki. Wszyscy nasi kolarze 37.25.42 ; 27) Kristew (B) 37.27.22; 28)
jednak nie udało. Zdołali wpraw trzymali się dobrze, jechali rów Mich (P) 37.28.16; 29) Neogoescu (R)
37.28.37 ; 30) Guegeon (Fr) 37.30.46; 31)
dzie uzyskać nad Francuzami no, lecz nikt z nich nie chciał Pavias
(CSR) 37.32.38 : 32) Chicomban
6 minut przewagi na etapie, ale uciekać.
(R) 37.33.17; 33) Vaverka (CSR)
37.33.57.
34) Junik (CSR) 37.34.35; 35)
było to za mało, by wysunąć się
Na ulicach Warszawy rozpoczę Chicomban
N. (R) 37.36.12; 36) Dobrew
przed Francję w ogólnej klasyfi to dopiero finisz. Tuż przy wjeź (B)
37.39.58 ; 37) Kaizer (W) 37.40.25; 38)
kacji. Zebrani w rekordowej ilo dzić drugi nasz pechowiec Czyż Targoński (P) 37.43.03 : 39) Hanus (P)
ść- widzowie na ulicach i stadio w wielkim tłoku został zepchnię 37.43.20 ; 40) Motyka (P) 37.47.21; 41)
(R) 37.50.22 ; 42) Gesev
nie Stolicy nie doczekali się u- ty w szyny tramwajowe i padł na Nordhadian
(B) 37.51.58; 43) Vaverka (CSR) 37.55.07;
pragnionego zwycięstwa. A mo bruk. Szybko powstał, ale grupa 44) Nedellec (Fr) 37.56.02; 45) Dimow
(B) 37.56.55; 46) Dolezalik (CSR) 38.07.42
gło ono stać się naszym udziałem była już daleko.
47) Mladec (CSR) 38.10.50; 48^ Vida (W)
już nawet na ostatnim etapie,
Przez przepełniane ulice miasta 38.11.58 ; 49) Konstantinow iB) 38.12.24.
gdyby zastosowano inną taktykę. przejechano w szybkim tempie. 50) Ivanov (B) 38.18.48; 51) Olszewski
Ä 38.27.32; 52) Bukowski (F) 38.32.26;
Jak przeb.eg walki na trasie Zgromadzona na ulicach i stadio $ Bohdan (CSR) 38.33.17 ; 54) Kuriert
__ ___ (B) ____
55) Gin.TKi.ew
38.52.03;,
z Łodzi wykazał, ucieczkę zaini nie ludność witała zawodników 56) 38.38.35;
__ t ____
Kote. _(Alb.)
38.55.40;j 57) Labels (Fr)
cjował tylko jeden zawodnik na entuzjastycznie. Na stadionie en 39.18.27;
58)
Goeiman
(R)
39.l8.53;
' 59)
szego pierwszego zespołu Pietra- tuzjazm był szalony, gdy pierw Chiohodaru (R) 39.24.09:
39.24.09: 60) Javorik
(CSR)
39.25.51:
61)
Majer
(W)
39.36.27;
szy
na
bieżnię
wpadł
Pietraszewszewski. Nikt z jego kolegów z I
Niemi (Fin.) 40.07.58. 63). Pellinen
drużyny nie poszedł mu w pomoc, ski, który wyprzedził Czechosło- 62)
(Fm.) 40.10.34; 64) Christów (B) 40.10.47
czy w jego ślady, a gdyby w koń waka i przerwał taśmę.
65) Punkinem (Fin.) 40.18.00; 66) Milew
Po grupie 4 uciekinierów wpa- (B) 40.20.25 ; 67) Rejcew (B) 40,23.04; 68)
cowej fazie znów jeden z zawod
Dinew (B) 40.46.11: 69) Dobrew (B)
ników I zespołu wyskoczył do dli po 4 minutach następni, któ 41.23.56; 70) Petrescu (R) 42.09.29; 71) Pietruszewski, świetny kolarz łódzki i jeden z najlepszych w kraju, kończy wyścig Praga — Warszawa,
przodu i zyskał parę minut, spra rym przewodził Vesely ze swym Michailow (B) 43.08.39.
jako zwycięzca ostatniego etapu z Łodzi do Warszawy. Fot. Franckowiak - API
L. KAZM1ERCZAK
wa byłaby przesądzona na naszą nieodłącznym towarzyszem Fran
korzyść. Mieliśmy przecież kom cuzem Garnier i Polakiem RzeźWłgn/iad z trenerem zu/ycięzcoo/ ILngnäez-em
pletną drużynę (6 zawodników) nickim.
Kolejność na mecie: 1) Pietraw przeciwieństwie do Francuzów
99Jeździcie
starą,
techniką 66
; Czech osłowaków, w których ze szewski (Polska I) — 5:05:55, 2)
społach znajdowało się już tylko Hanus (CSR II) — 5:05:57. 3) Sapo 3 zawodników, a więc naj łyga (Polska II) — 5:05:36, 4) Boh
mniejsza dopuszczalna liczba ze dan (CSR) — 5:07:01, 5) Vesely
społu. Ryzyko na samotną jazdę (CSR), 6) Garnier (Francja), 7)
Zwycięstwo Francji to nie tylko polskim podawano często wieprzo obecnie Terregi. który się zresztą imprezie będzie pierwszym kro
w takich warunkach było trud Rzeźnicki (Polska I), 8) Kovacs wysiłek, ambicja i wysoka klasa ze winę. U nas jadamy przeważnie niedawno ożenił.
kiem do umocnienia wzajemnych
9)
Veverka (CSR). społu. Do sukcesu ich kolarzy przy wołowinę, dużo rzeczy mącznych
niejsze Dlatego też Francuzi, ma (Węgry),
Lepsi od tych Francuzów, których stosunków między naszym związ
wszyscy
w
czasie
5:10:20.
mieliście
możność
oglądać
w
Polsce,
kiem a Polską i CSR. Przypusz
jąc przewagę 9 minut, nie wysi
czyniło się w znacznej mierze kie i dużo pi jemy wina lub wody. Tu
lali się na ucieczkę, a ograniczyli 1») Konstantinov (B) 5.10.23 goaz.: rownictwo ekipy francuskiej z tre muszę pochwalić, że wody mineral są kolarze zrzeszeni w FFC (Fr. Zw. czam, że tak Polacy jak i Czesi są
Milew (B): IB) Mlańec (CSR); 13) nerem Lagniezem na czele.
nej mieliśmy pod dostatkiem i z Kolarski). Są oni amatorami tylko zadowoleni z naszej jazdy, bo ko
Się do utrzymania przewagi. Od 11)
Pukli chy (CSR); 14) Holubee (CSR):
najwięcej cieszyli się moi za z nazwy, gdyż nigdzie nie pracują larze nasi dali z siebie wszystko
robi erre zatem przez Polskę na 15) Wyglenfla (P); 16) Riegert (F); 17)
Pracę trenera Lagnieza mogliśmy tego
a tylko trenują. Mają oni bardzo i starali się jechać po rycersku
wodnicy.
ostatnim etapie 6 minut, było dzie Pavlas (CSIR); 18) Siemiński (P) , 19) oceniać tym bardziej, że jechał on
dużo imprez. Prawie w każdym i honorowo.
Kantak (P) wszyscy w jednakowym razem z nami w wozie prasowym.
Klasa
Vesely
*ego
łem samego Pietruszewskiego.
tygodniu jest jakiś większy wyścig. Jest jeszcze jedna sprawa, którą
czasie 5.10.24 gad z.
Widać
było,
że
Francuz
zna
się
na
Może jednak Herbulot, Garnier, chciałem poruszyć a mianowicie
W klasyfikacji drużynowej etap wy kolarstwie a jego zawodnicy dobrze
Na starcie ostatniego etapu za
Vesely jest bezsprzecznie wysoką
Polska I w czasie 15.26.19; przed ó tym wiedzą. Wszystkie jego wska klasą w kolarstwie europejskim, Riegért i inni są w tej chwili naj sprawa nagród. Zauważyłem, że na
brakło Krejcu (CSR) i Bordelo srała
Czechosłowacją TI — 15.26.50; Polska H
lepsi we Francji, niestety po woj grody nie są jednakowe na wszyst
(Francja). Vesely miał defekt — 15.27.31 i Czechosłowacją I — 15.27.45 zówki były pilnie wprowadzane w Czesi są w ogóle bardzo dobrym nie nie urządzamy spotkań naszych kich
etapach. We Francji ustala się
materiałem. We Francji mamy dużo
życie.
Przed
każdym
etapem
Law rowerze w drodze na właściwy
kolarzy
z zawodnikami FFC, gdyż
KOŃCOWE WYNIKI WYŚCIGU
nagród przed wyścigiem i nie
gniez przeprowadzał odprawę z za Czechów, jak Rozlanca i Cilhara, urząd prezydenta tego związku listę
start za miastem. Po szybkiej na
PRAGA — WARSZAWA
wprowadza się w niej żadnych
wodnikami z mapą w ręku. Taktyka którzy zajmują wysoką lokatę.
ZA WSZYSTKIE ETAPY
sprawuje pan Joinard, który jedno zmian, bez względu na to, kto zwy
prawie, zdążył jednak stanąć na
była ułożone z góry z uwzględnie
cześnie jest prezydentem UCI i pre cięży.
Stara technika
Starcie. Początkowo tempo było
DRUŻYNOWO
niem pogody, topografii trasy i for
zesem okręgu paryskiego FFC. Pan
Życzę kolarzom polskim jak naj
Francja
U
—
110.13.31
godż.
dość wolne. Wszyscy jechali w je ,1)
my zawodników francuskich, jak Myślę jednak, że Vesely jest od ten nie bardzo nas lubi i stąd zakaz
Polska I — 110.16.57:
częstszych spotkań międzynarodo
ich przeciwników. Na trasie po nich nieco lepszy. Nie mogę tego urządzania wspólnych imprez.
dnej grupie. Tak minęli Piotrków. 8)
3) Czechosłowacja — 110.25.59 ; , 4) iszczególnych
wych, bo tylko one wpływają na
etapów Lagniez mógł jednak stwierdzić z całą pewnością,
Za rriiastem „urwał się“ Polak Francja I — MO.27.17; 5) Polska H —
powiedzieć, co zrobią Francuzi bo niestety jest to pierwszy nasz ® kontakt na przyszłość podniesienie klasy i nauczenie się
Sałyga z II drużyny i pociągnął 110.52.09; r
6) -Rumunia I — 110.56.03; nem
7) Czechosłowacja
n — 111.38.26; s) ne danym miejscu, o ile — rzecz kontakt z narodami słowiańskimi.
Mamy nadzieję, że udział kolarzy czegoś nowego.“
7—
za sobą Hanusa z II drużyny CSR. Francja
lit — 111.46.23 ; 9) Polska ni jasna — nie przytrafiały im się Kontakt taki jest bardzo potrzebny, francuskich w waszej gigantycznej
L. S. CERGOWSUI.
Po nich wyskoczyli z grupy Pie- — 111.54.55; 10) Bulgaria I — 112.10.17; defekty.
bo na przykład wy jeździcie zupeł
itraszewski i Bohdan, dwaj zawo 11) Czechosłowacji III — 112.14.22; 12)
W czasie podróży rozmawialiśmy nie inną i przestarzałą techniką
Rozmowa z Veselym
Węgry I - -------112.25.20; 13) ~~
Węgry “
H —
dnicy T zespołów Polski, i CSR. 113.31.17;«.
na świecie zachodzą różne zmiany
. ... Bułgaria
_ _ _ __ ___
14)
I — 115.48.59; z nim wiele razy, e na ostatnim ia ulepszenia.
W
każdym
ktaju
jest'
---------'
FlnSzybko dogonili pierwszych ucie 15) Bułgaria
III — 116.47.13; 16)
etapie wyraził on chęć podzielenia
A
hoy
Honza“
kinierów, dyktując silne tempo. latidla — 1J9.36.1S; 17) Rumunią I — się z czytelnikami „Sportu i Wcza sporo materiału na dobrych kola
120.52.37.
sów
“ swymi wrażeniami z wyścigu rzy, trzeba tylko umieć ten mate
W Tomaszowie posiadali 4 mi
oraz sytuacją, jaka panuje w kolar riał wyłapać i wyszkolić. Tak CzeINDYWIDUALNIE
nuty przewagi nad zwartą grupą,
chosłowecy jak i Polacy dużo już
stwie francuskim.
a na ostatnim odcinku przewaga 1) Vesely (CSR) 36.26.36 godz.
umieją, ale potrzeba im koniecznie
Krótko przed wyruszeniem ko
— Bardzo groźna klasa. Miałem
Herbulot
(Fr.)
36.38.31;
3 Riegert (Fr) 36.38155;
ich wzrosła nawet do 6 minut.
Uxnaraie dla organizacji trochę nauki i bardzo dużo pracy. larzy na start w Pradze na po ich całą koalicję przeciwko sobie,
Polacy, są dobrzy na bardzo długich dwórzu Domu Tyrsa, siedziby toteż walka z nimi była trudna.
Pozostali zawodnicy jechali nie 4) Garnier (Fr) 36.42.05,
Oto jego ogólne wrażenia:
etapach, ale szybkość gra też ważną
, Bathie (Fr) 38.42.35;
wzruszenie razem, zmieniając u- 5)
„Organizacyjnie impreza
byk rolę, przy finiszach i wszelkich głównej organizacji sportowej W roku ub. na mistrzostwach
6) Wójcik (P) 36.42.48;
stawicznie prowadzenie. 100 km.
7) Pietruszewski (P) 36.51.42; 8) Sere wspaniała. Jestem zachwycony po ucieczkach i bez niej nie ma zwy Czechosłowacji COS, gdzie zbie amatorskich świata stawałem już
przebyli w 2.30 godz. Za Toma (Węgry) 36.52.46; 9. Salyga (P) 36.52.47; rządkiem w miastach, jak i na tra cięstwa. Dużą wadą kolarzy pol rali się zawodnicy, na uboczu stał z elitą kolarską świata. Byłem
.1.0)
(CSR) 36.55.54: 11) Bene sie. Jeżeli chodzi o nas Francuzów,
jest jazda egoistyczna.
jeden z uczestników, prowadząc wówczas 13. I na pewno miałbym
szowem mieli pierwsze defekty dettoPuklleky
(Fr) 36.57.17: 12) Holubee (CSR) to także szkoda, że mieszkania i ob skich
Być może, że Rozlane czy Cilhar żywą rozmowę z jakimś 12-letn:m lepsze miejsce, gdyby nie defekt
Francuzi Labois i Guegeon; pozo- 36.59.02; 13) Leśkiewicz (P) 37.00.54; sługa
techniczna
były
nieraz
zbyt
wrócą
do
swego
kraju
i
będą
mogli
Rzeźnicki (P) 37,07.51, 15) Sandru
„znawcą“ cyklistyki. Rozmowa
stali też w tyle. Po nich jechało 14)
Vesely jest wyraźnie zmęczony.
(Ram.) 37.08.10; 16) Siemiński (Pi oddalone od siebie. Moi zawodnicy opowiedzieć Vesely'emu i towarzy była chyba bardzo fachowa, gdyż Nie
chcemy go dalej trudzić. Py
samotnie trzech Firnów. Na 54 km. 37.11.52;
17) Kovacs (W) 37.13.54; 18) nie mogli się też przyzwyczaić do szom, co się u nas dzieje w kolar
przed metą przytrafił się defekt Angle li (Ato.) 37.17.14; 19) Niculescu tutejszego jedzenia, gdyż na terenie stwie i jak trzeba ćwiczyć, by po raz po raz kolarz" wskazywał na tamy jeszcze o owego małego
siąść nowoczesny styl jazdy.
poszczególne części roweru, wy chłopca z Pragi.
jaśniając zawiłości techniczne itd.
— Aha! To jest 12-letni syn
Opinia o „Bałtykach“ Ale przyszedł znak do odjazdu. jednego
Najlepszy tegoroczny czas na śmiecie
z pracowników naszej
Jeżeli chodzi o polskie rowery Mały znawca kolarstwa pożegnał fabryki. Wielki znawca kolar
14.10.02 min. Zniopkn na 5000 m „Bałtyk" to muszą być one dobre, się z zawodnikiem ; machając rę stwa — mówi Vesely, śmiejąc się
bo zauważyłem, że mieliście bardzo ką, wykrzyknął: „A hoy Honza!“ przy tym.
mało defektów technicznych (nie
Na pewno po powrocie mistrza
licząc gum), a inne narodowości
Zawodnikiem, rozmawiającym
do Pragi, nie zabraknie go przy
miały
ich
bardzo
dużo.
z
chłopcem,
był
Jan
Vesely,
póź

sowcy
świata.
Nie
biega
on
Jak
awy
|j
czasem.
Pubłfaaność
żywo
dopingu
WARSZAWA (teł.) 40 tvs. widzów
powitaniu. Znowu wykrzyknie ra
przybyłych .na stadion W.P. oglądać kły zawodnik. Organizm dego to je je Czechoslaweka który zbliża się
Kelarst wo we Francji niejszy zwycięzca wyścigu z Pragi dośnie: „A boy Honza!“
do Warszawy. „Honza“ to jego
zwycięzców wyścigu Praga — War dna niezmordowana maszyna, która do maruderów i powoli kolejno ich
Kolarze francuscy, którzy jechali popularne zdrobniałe imię, pod
szawa przez 15 minut aaroanunteło o przęsła je pracować dopiero po wy dubluje. 3.000 m. przebywa w 8.28
Leon Kaźmierczak.
-•'g-antyeznej walce toczącej się konaniu planu. Czechosłowalk jest min. Wszystko zapowiada, że czas w wyścigu P—W, zrzeszeni są w którym znają go wszyscy spor
będzie
doskonały.
W
dalszym
ciągu
typem
lekkoatlety,
który
nie
lubi
wśród kolarzy na trasie Łódź —
FSGT (prawie to samo co nasza Zw.
Nagrody
bawić się w kombinacie taktyczne. biegnie on lekko choć robi wrażenie Rada Kult. Fiz. — przyp. red.) towcy Czechosłowacji.
Warszawa,
Z miejsca narzuca mordercze tem mocno zmęczonego na co wskazuje a noszą nazwę niezależnych. Są oni
Vesely jest bardzo skromnym
" Zapomialo bo o to Czechoslovak po gubi swych przeciwników na tra silnie wykrzywiona twarz. Krótki najlepsi w FSGT — lecz u nas sezon
nie ma nic w sobie
WARSIZAWA. (Teł.) Rozdania na
Zatopek, -zwycięzca olimpijski na sie, by ich z kolei dublować. Jak na krok, głowa schowana w ramionach, dopiero się zaczął i musieliśmy zsportowcem,
gród zwycięzcom wyścigu Praga —
primadonny, co jest cechą wie Warszawa
10.000 m. staczał pojedynek na 5 km początek sęsonu wykazuje też nad ręce wyglądają jak zbędne, gdyż nie ustalić składy drużyn według formy
dokonano częściowo p»
z Węgrem Szilagvm i koalicją pol zwyczajną forme.
bi-orą udziału w pracy, ale najmniej zeszłorocznej. Tak n,p. gdybyśmy lu mistrzów, jest bardzo uczynny, ogłoszeniu wyników na stadionie WP.
gdizie
nagrodę
R. P. Bo
skich biegaczy z Kieląsem na czele.
Na stercie stanęło 11 zawodników zwraca on uwagi na styl i w swoi wiedzieli, że Bathie i Herbulot czy a przy tym stale uśmiechnięty. lesława BierutaPrezydenta
wręczył zwycięskie
Samo pojawienie sie Zatopika na w tym 4 Ozechosłowalłów i Węgier. sty sposób rwie do przodu jak strza inni są w tak dobrej formie, po
W Polsce otaczał go stale rój mu zespołowi Francji II — wicepre
bieżni wywołało burze oklasków któ Ostro poprowadził Zatopek pociąga la z chęcią zdublowania swych prze jechaliby w pierwszej drużynie małych „łowców autografów“. Nie mier gen. A. Zawadzki.
rych nie szczędzono sympatycznemu jąc za sobą Szflagy'ego. Od razu ciwniików. Daleko z tyłu biegną za a nie przywieźlibyśmy słabego odmawiał im swego podpisu. Dailsze wręczenie nagród odbyło się
gościowi przez cały czas trwania bie utworzyły sie dwie grupy. Drugiej wodnicy polscy z Płotfcowialkiem,
we wtorek w sali polskiej YMCA ude
flagami wszystkich uczest
gu.
przewodził Nielas. Pierwsze okrążę Biernatem i Kielasem. walcząc 0 * Na etapie z Wrocławia do Łodzi W kolarskiej Łodzi w hallu Ho korowanej
niczących
w wyśc. państw. Akademię
telu Grand, gdzie stołowali się
Choć Zatopek stylem niczym nie nie przebyła czołówka w 64 sok. 800 Czechosłowakami Liska i Zan to. alystewiatitikowano zawodnika Albanii zawodnicy,
zagaił
Redaktor
Naczelny Trybuny
chłopcy zbierający Ludu. Kaiman, który
Przód nimi Scilagy. Ma ładny płyn Laceja Gani za korzystanie z pomocy
przypomina Finów, którzy w tym m. w 2.08 min. Tempo nie słabnie ny
poprosił do pre
krok a stylowo przypomina Fi motocykla. Gani przez swój postępek autografy, utworzyli ogonek.
zydium: Ambasadora Czechosłowacji.
względzie byli i beda dla wielu wzo 1.500 m. w 4 11 min. Tutaj zaczął od
zdekompletował drużynę Albanii, tak
Piska Redaktora Naczelnego .Rud eho
rem to jednak sposobu lego walki padać Węgier, dla którego tempo nów.
Tuż
po
zakończeniu
wyścigu
Zatopek tymczasem zbliża się do że począwszy od Łodzi, przestała ona
Prava“ Noveho, przewedn. KCZZ Bur
i Uzyskiwania wyników muszą mu jest stanowczo za ostre. Zatopdk pro
liczona w klasyfikacji drużyno w Warszawie poprosiliśmy zwy skiego dyr. GÜKF pos: Motykę, dyr.
pozazdrościć wszyscy długodyslsn- wadzi nadal, walcząc z przestrzenią Kielasa, który robi wysiłek by nie być
wej.
cięzcę o kilka słów dla naszych RWS ..Prasa“ Herbsta, płk. Czarni
dać się zdublować co mu się jednak
W grupie towarzyszącej wyścigo czytelników. Mimo zmęczenia, Ve ka i prezesa P'ZKol. Gołębiowskiego,
nie udaje. Na 600 m. przed metą wi* jechał
również organizator wyści
'o odegraniu hymnów narodowych. i
mistrz olimpijski dubluje najlepsze gu „Tour de Fotogne'' dyr. Kobus, sely nie odmawia prośbie.
przemówieniach odbyło się wręczenie
go polskiego biegacza, który stara który pitolę obserwował przebieg za
nagród.
Dowiadujemy
się
z
rozmowy
się trzymać Czechoslowaka, by w wodów, wszystkie prace organizacyj
Zwycięzcy otrzymał:
i szczegóły techniczne, notując z mm. że ma 26 lat. Z zawodu Za etap Łódź — Warszawa: Polska
ten sposób uzyskać lepszy wynik. ne
ję
skrzętnie.
Przydadzą
się
one
już
I
nagrodę premiera Cyrankiewicza (6
Niestety nie trwa to długo. Czecho- ■wkrótce przy organizowaniu III po jest piekarzem, ale obecnie pra wyścigowych
francuskich);
słowak wkrótce odrywa sie lekko od wojnie Wyścigu Dookoła Polski. Jak cuje w zakładach Zbrojovki w CSR II — 6 rowerów
kuponów wełnianych.
niego i zaczyna gonić Węgra. Na try «twierdziliśmy w notesie dyr. Kobu Strachówkach, miejscowości od Polska II — 6 rowerów . Bałtyk-'.
bumach niesamowity krzyk „Zato sa było zanotowanych 234 uwag!
Za zwycięstwo. indywidualne:
ległej o 100 km. od Pragi. Należy
pek", „Zatopek“. ..Zatopek“... Szila- * Sprawa klasyfikowania zawodni też do tamtejszego klubu Sokół Pietnaszewski nagrodę • Marszałka Ży
wywoływała stale wiele rozgory
mierskiego — rower
Bałtyk“: 2)í)
gy widzi niebezpieczeństwo grożą ków
wśród zawodników. Motyką Zbrojovka. Sport zawodniczy ti Hanus (CSR) kupon wełniany. 3) Sace mu i ucieka do przodu. Zaczyna czenia
n,p.
płakał,
gdy
dowiedział
się.
że
na
łyga
—
nakrycie
platerowe;
4) Bohdan
pi"
a
wia
dopiero
od
1941
roku.
się ucieczka połączona z gonitwą. jednym z etapów w Polsce sklasyfi
(CSR) — lornetkę; 5) Vesely (CSR) pu
Tempo w dalszym ciągu nie słab kowano go na 37 miejscu a tym cza
— Czy jest pan bardzo zadowo char Str. Demokr. i 3 ciężkie statuetk*
nie. Na 300 m. przed taśma Czech ro sem przybył on do mety jako 7. Po lony ze zwycięstwa?
z brązu; 6) Garnier (Francja) statuę
było z Nowoczkiem 1 innymi.
górnika z. węgla.
hi lekki zryw i zaczyna finiszować. dobnie
— Oczywiście, — odpowiada — Za ogólne zwycięstwo w wyścigu
Pochodziło to stad że o ile wpadla na
Metę mija w czasie 14.10.02 min., metę
duża
grupa
zawodników
nie
uPraga
Warsza w a: 1) Francja II —
który jest -rekordem bieżni stadionu st.alano kolejności tylko zaliczano aczkolwiek trzeba było na nie so nagrodę— przechodnią
..Try
Wojska Polskiego i najlepszym tego wszystkim jednakowy czas a o kolej- lidnie pracować. Najgorzej było buny Ludu“ i .Rud eh oredakcji
Prava“ — pu
>ości miejsc decydowało . . . losowa na polskich etapach. Były strasz char kryształowy, 3 aparaty fotogra
rocznym wynikiem świata.
Dalsze wyniki: 2. SziLagy (Węgry) nie.
nie długie, a tym samym bardzo ficzne i 3 kupony wełniane; 2) Pol
* Najsłabszymi zawodnikami w dru męczące.
1 — 6 radioaparatów, 3) CSR I —
14.56 min. 3. Kieles (Polska) 15.35; ż.ynaeh
Ńo ale już wszystko za 6skakuponów
połsfcteh b$!i kapitanowie ze
wełnianych < 4) Francja I
4. Liska (CSR) 15.47,8; 5. Płotkowiak społów.
Na
pierwszym
etapie
odpad!
nami
i
to
jest
najważniejsze!
— 6 teczek skórzanych; 5) Polska U
Zatopek zdubluje za chwilę Kielasa na stadionie warszawskim, po dro (Polska) 15.47,8; 6. Zanto (CSR) już kapitan HI zespołu Wander a ka
—
6
zegarków.
— A Francuzi? — pytamy go Oprócz tego wręczono około 50 na
pitanowie I i H zespołu Kapiiażk i Kudze dc najlepszego w tym roku czasu na sw'ecie na 5000 m 14.10.2 min 15.49.3.
K. Kucharski
dert jechali niezbyt szczęśliwie, (tea) jeszcze.
Fot. Frsnekawłik - API
gród indywidualnych i pocieszenffla.
887
..
I®
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Z wyścigu Praga — Warszawa

m.

20,2 sek.

Nowy Jork. Doskonały sprin
ter amerykański Mci Patton wy
równał na zawodach w Los An
geles rekord świata w biegu na
220 y, uzyskując czas 20,2 sek.
Na tych samych zawodach Pat
ton przebiegł 100 y w rekordo
wym czasie 9,1 sek. Wynik ten
jest o 0,2 sek. lepszy od jego
własnego rekordu świata, nie bę
dzie jednak uznany, gdyż Patton
biegł z silnym wiatrem.

• Napierała towarzyszący wyści liśmy na wspaniały wprost porzą
gowi od granicy, chodził stale koło dek, jaki panował nawet przy naj
zawodników polskich, doglądał, by większych skupiskach widzów.
im niczego nie brakowało i udzie • Smutną stroną imprezy z pol
lał ostatnich napomnień. Znaleźli
się tacy, którzy mówili, że naresz skiego punktu widzenia był fakt, że
cie skończy się supremacja Fran Czechosłowacy pomagali sobie wza
cuzów. gdyż Napierała jako reemi jemnie, Francuzi byli doskonałym
grant z Francji, potrafi znaleźć na przykładem współpracy w druży
nich odpowiednią taktyką. Spraw nach, Rumuni, Bułgarzy i Węgrzy
dziło się to w Łodzi i Warszawie, nie pozostawali pod tym względem Kurs trenerów
tyle. Widzieliśmy nawet wypa
ale wszystko było już za późno, by w
odnieść zwycięstwo drużynowe. Po dek, że Bułgar pomagał Polakowi,
pulamy „Tygrys" jechał w autoka ale niestety nie mogliśmy zauważyć,
WARSZAWA, (tel.) W Akade
rze prasowym i często na widok że w jakimkolwiek wypadku nasi
nieudolności niektórych naszych kolarze wspomagali się wzajemnie. mii WF na Bielanach otwarto we
zawodników tak go ponosiło, że wy Nie będzie przesadą jeśli powiemy, wtorek unifikacyjny kurs dla tre
chodził na dach, autobusu i stamtąd że właśnie brak zgrania w naszych nerów lekkoatletycznych. Otwar
próbował kierować ich 'taktyką. zespołach przyczynił się do prze cia dokonał ppłk. Szemberg, wi
Widać było żal Napierały, że nie granej, bo kondycją, techniką i od cedyrektor GUKF w obecności
bierze czynnego udziału w wyści pornością nie tylko dorównywa delegatów PZLA dyr. Forysia i
liśmy innym, ale ich nawet prze
gu. A podobno był on przed wyści wyższaliśmy.
konsula Sośnickiego. Jest to
giem zdrów jak ryba i nie choroba
L. S. CERGOWSKI
pierwszy tego rodzaju kurs po
stała się przyczyną jego absencji w
imprezie.
® Jak wielkim zainteresowaniem
cieszył się wyścig, świadczy fakt,
że kiedy zawodnicy zbliżali się do Zapaśnicy Bratysławy
Huty Kościuszko, przerwano tam
pracę a wszyscy robotnicy oblepili
okna i mury huty, głośno dopingu w Katowicach
i Janowie
jąc przejeżdżających kolarzy.
® Ponieważ komisja sędziowska
musíala mieć czas i spokój dla do
Katowice. W sobotę i niedzielę rzą się z reprezentacją Śląska.
kładnego obliczania wyników a re czeka sportowców śląskich duża Mecz odbędzie się w Katowicach
dakcje chdały je mieć jak naj atrakcja w postaci wizyty zapa w sobotę o godz. 18 w Hali Poprędzej, dziennikarze sportowi oprą
ćowywali sami rezultaty każdego śników Bratysławy, którzy zmie- wy stawowej.
Dla zapaśników śląskich zawo
etapu. W Łodzi dziennikarze pobili
wszystkie rekordy i już 5 min. po
dy te posłużą jako ostateczna pró
przybyciu pierwszego zawodnika o- Z Sanoka
ba przeglądu sił przed meczem
głOsiU. publiczności zwycięstwo ze
z Bułgarią, która pod nazwą So
społu rumuńskiego, przed polskim SANOK. (Zetel) Towarzyskie spot fii wälczyc będzie jeszcze w cią
i czechosłowackim. Jakież było zdzi kanie ¡piłkarskie Sa-noczanka — Repr.
gu tego miesiąca w Katowicach.
wienie, kiedy wieczorem komisja
Zapaśnicy Bratysławy reprezensędziowska podała, że pierwsze Ki
tują wysoką klasę.
•miejsce zajęła Polska I przed CSR i Freudenberg.
a dopiero dalsze Rumunia. Po do- OWA klasie Okręgu rzeszowskie
Śląski Okręgowy Związek Atle
go
walczyć
będą
w
niedzielę
o
punk

Kładnym zbadaniu sprawy okazało
tyczny chcąc umożliwić ogląda
ty
nast.
kluby
Resovia
z
PZL
w
Rze

Się, że dziennikarze pracują nie tyl- szowie, Legia Krosno z Orłem oraz nie tej imprezy jak najszerszej
%o szybciej, ale i lepiej, gdyż sę w Sanoku Sanoczanka zagrożona spad
publiczności, ustalił bardzo niskie
dziowie zrobili błąd pomijając wy- kłem, gra z Naftą.
rftk Rumuna Sandru.
Klasa B Rzeszowskiego OZPN gru- ceny wstępu na te zawody. Dla
junaków SP, młodzieży szkolnej,
0 Osobowe auto „Motozbytu", pa południe)
GRUPA POŁUDNIA
Milicji Obywatelskiej i wojska
które zresztą nie wiadomo po co to
11 17 36:19 ustalono cenę wstępu na 20 zł,
warzyszyło wyścigowi, gdyż jego Samovía — Lesko
12 16 40:17 przy czym bilety zniżkowe będzie
Strzyżów
pasażerowie przeważnie spali, robi Wisłok
16 25:17
Naprzód Jasło
ło na trasie najwięcej zamieszania. Rymanów
10 12 25:13 można nabyć tylko w swych or
Czarni
Jasło
10
12 23:14 ganizacjach. Ponadto ceny bile
• Począwszy od Katowic do ekipy Kanpatia Glinik M.
11 11 29:26 tów wynoszą: siedzące 150 zł, sto
przyłączyły się stęsknione żony za Legia
11
9 23:44
Krosno
wodników, towarzysząc już mężom Nafta Ib
4 25:42 jące 100 zł i zniżkowe dla człon
11
Ib Krosno
ąż do mety w Warszawie. Dziwna Sanioczanka Ib
3
5:30 ków
Związków
Zawodowych
II
rzecz, że właśnie na tych ostatnich Orzeł Ib Gorlice
8
4:31 (zbiorowe) po 50 zł. Przedsprzedaż
1
etapach zauważyliśmy gwałtowny
GRUPA PÓŁNOC
spadek formy niektórych żonatych PZL Mielec
9 15 29:7 odbywa się w firmie „Sport“ w
SKS Rzeszów
9 14 21:9 Katowicach, ul. 3 Maja 18.
Kolarzy.
9 10 22:18
Gwardia Rzeszów
W dniu następnym tj. w nie
® Począwszy od Katowic a skoń Resovia Ib
9 10 17:19 dzielę zapaśnicy Bratysławy wal
czywszy na Warszawie, wzdłuż całej Gryf Mielec
7
7 14:10
9
7 12:27 czyć będą w Janowie Miejskim
jorawie trasy oczekiwał na kolarzy PZL Ib
6 13:16 w sali przy ul. Leśnej o godz. 19.
szpaler publiczności. Rzecz godna Izolator Boguchwała 9
8
1
4125 Przeciwnikiem ich będzie zespół
Czuwaj
Łańcut
uwagi, że dopingowano nie tylko Wisłoka Dębica
0:1
0
Polaków ale równie głośno i ser
klubowy Siły z Mysłowic.
KLASA C (GRUPA POŁUDNIE)
decznie inne zespoły. Publiczność
19:2
polska potrafi ocenić wysiłek i szla Huta Krosno
12 36:5
Krosno
A Pierwszym zawodnikiem wyicichetną rywalizację wszystkich ze Granica
15:16 gu kolarskiego Praga — Warszawa,
Gwardia Sanok
społów. Najważniejsze jednak, że Wagon
14:26
Sanok
który przyjechał do Opola był Hzezdoświadczenie zdobyte podczas po Nafta Jedlicz
26:17 nlicki. Jemu też przypadła w udziale
przednich wyścigów kolarskich nie Sokół Brzozów
8:24 nagroda Zarządu Miejskiego — apa
poszło w las i z radością patrzy- Nafta Potok
6:34 rat radiowy.

pilcie

a zwycl^slu/e Weis nie enlnle
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Kadra
reprezentacyjna

Śląska
KATOWICE (bat). Zarząd SI.
OZLA wyznaczył na ostatnim posie
dz.en.iu następujący skład kadry re
prezentacyjnej okręgu śląskiego:
mężczyźni — Kiszka. Szendzielorz,
Pawliczek, Wartak, Trzęsiok, (Ligno
za Krywałd), Gir tier Rzeźniczek,
Glados, Cicłios Iwański. Krawczyk,
Siekiel, Kozioł (Zgoda Świętochło
wice). Szymoszek, Kocot. Polak, So
bota (ZZK Katowice). Będkowski,
Wower, Wipszycki (Włókniarz So
snowiec), Kożusronik. Urbański, Wyrobek. Olesiński. Smyła. Chmiel J.,
Fabian (Pogoń Katowice). Oniik, De
ja (ZZK Opole) Werbliński, Bagiń
ski. Zasada (HKS Bielsko). Nieroba
(ZMP Katowice). Praski. Chmiel W.,
Sikorski, Grallka. Górnik. Michalski
Uciesz (Gómilk Zabrze) Werner, Ko
mander, Jagusz. Bryłka. Kozubek
(AKS Chorzów). Jurzak (ZZK Biel
sko), Pasternidk. Nagi (Głuchonie
mi Chorzów). Filipek (Pocztowy
KS), Mucha W.. Majeherczyfc. Mu
cha B., Zadrożny (Górnik Czeladź),
Vorreiter (Stal Zabrze).
Kobiety — Bregulanka. Herdówna, Piwowarówna. Paździorówna,
Wieczorkówna. Kwokówne (Pogoń
Katowice), Waijsówina. Pajerowa, Pa
letówna, Machulikówna. Gallusówna
(Górnik Zabrze), P itr zanke D.. Pan
kówma, Wasieleweka (Zgoda Świę
tochłowice), Kałużowa. Orzełówna,
Pieleszówna. Burzykówna. Kosików
na (AKS Chorzów). Sliwówna, Zlowodzka (Stal Piast Gliwice), Cicho
sówna (ZZK Katowice). Szendzielo
pzówne (Liflnoza Krywałd). Gębolisówna (ZMP Katowice). Różalska
(Włókniarz Sosnowiec).
Kadra jest płynna, a zmiany w
niej zależne będą od wyników uzy
skiwanych w najbliższych zawodach.
*
KATOWICE (bat). W związku ®
wyznaczonymi przez
... PZLA na
.... 15_
bm. eliminacyjnymi rozgrywkami w
okręgach o drużynowe mistrzostwo
Polski Z a rząd Sl. OZLA ustalił w
drodze losowania następujące miej
eca spotkań klubów A i B klasy okręgu śląskiego:

Klasa A mężczyzn — w Zabrzu:
Górnik Zabrze — Lisnoaa Krywałd
— Zgoda Świętochłowice, w Cho-rzo
wie: AKS Chorzów — Pogoń Kato
wice — Włótaharz Sosnowiec.
Klasa A kobiet — w Chorizowie:
AKS — Pogoń Katowice w Zabrzu:
Górnik — Zgoda Świętochłowice.
Klasa B mężczyzn 1 kobiet w Opo
lu startują ZZK Opole. Włókniarz

OWOC W PŁYNIE

wygrał z Augustyniakiem,
Rybnik-Blelsko (ZZK)
Strzypka (ZZK) przegrał z Radzajem,
ćmok (ZZK) uległ Walasowi, saszcz
(ZZK) zwyciężył Waloszka, KuMgoww nietfzielę
slq Pietrasia w III starciu przez t. k.
Kempa wygrał z Wilczewskim
RYBNIK. 15 maja na stadionie o.,
przez dyskwalifikację w HI rundzie,
miejskim w Rybniku odbędzie się Burda
(ZZK) poddał się w I starciu
tradycyjne spotkanie między repre
W ringu sędziował Rupińzentacją podokręgu Biała Bielsko a Botorowi.
ski,
na
punkty Matura,
reprezentacją podokręgu rybnickie
go. Kapitan sportowy Merchała wy BUDOWLANI BYTOM — METAL
znaczył na te zawody następujących
SOSNOWIEC 8:8
zawodników Chromik, Stawiarskl,
Mecz bokserski O wejście
Wietelorz Grychtot, (Górnik Knu- doBYTOM.
śląskiej klasy A odbyty pemląflzy
r ,
rów). D z* czok. Meczała, Kołowrót Metalem
Sosnowca a Budowlanymi
Warzecha i Sauer (Górnik Radlin), z Bytomiaz zakończył
się
wynikiem
re
Szu tą Teodor (Górnik Rydułtowy), misowym 8:8. Wyniki walk, (na pierw
Rek (Jedność Popielów). Gawlok (Gór szym mejscu Budowlani): Kuczera I
nik daw. Gryf Rybnik).
Gołąbek uległ na punkty Spasowi. W koguciej
(ZZK Rybnik) oraz Swierkocz (Gwar gospodarze
oddali punkty walkowe
dia Rybnik).
rem Dziuroczowi, Kuczera II wypunk
Ostatni mecz Rybnik przegrał w tował
Ligenzę.
Guzenda zwyciężył
Bielsku w stosunku 5:0. (Mac)
Grzesika na skutek podd. się tego oBIELSKO. Kpt. sportowy pod okrę statniego.
Grochowski wygr. przez tk.
gu Bielsko p. Jarek wyznaczył nas*ę o. w I rundzie
z Wawrzyniakiem.
pujący skład: Janik Janiszewski, Se Krawczyk wypunktował
Kur
wilski. Wojtyła i Małecki (wszyscy O- dziel przegrał na skutek Mertę.
dyskwalifi
gniwo BBTS) Janiszewski i Wojnar kacji z Jaroszem. W ciężkiej
gospo
(Piast Cieszyn). Mus tał. Bisztyga, Kam darzy oddali punkty walkowerem Sę
pka (Włókniarz Lenko Bielsko). Gabor kate.
(Związkowiec Wadowice). Pysz: Ol Po tym spotkaniu tabela rozgrywek
szowski, Mącznik (ZM BKS Biała) przedstawia
się następująco:
Pruski (Biała Lipnik).
2 3 18:14
Metal Sosnowiec
2 2 15:15
Budowlani Bytom
Z p eśc arstwa Śląskiego
2 2 15:17
ZZK Rybnik
1
7:7
ZZK Katowice
KATOWICE. W spotkaniu pięściar Ruch Chorzów
1 0
7:9
0:0
skim o wejście do śląskiej kla-sy A Budowlani (Odra) Opole O 0
katowicki ZZK zremisował z Budo SIEMIANOWICZAN1KA
GÓRNIK
wlanymi z Bytomia 7:7. AtynÄt (na
12:4
pierwszym miejscu pięściarze ZZK):
Smoczek wygrał przez k. o. w I star Towarzyskie spotkanie pięściarskie od
oiu z Kogutem. Owczarek wypunkto byte pomiędzy A klasową Siemianował Kuczerę. Zając poddał się w II wiczanką a B klasowym Górnikiem z
starciu Tyńskiemu. Kubicki zwycię Zabrza zakończyło się zwycięstwem
żył Zielińskiego. Musialk uległ Gro miejscowych 12:4. Grajnert (S) zwy
chowskiemu. Sitko poddał się w II ciężył Ditrycha. Majrzyk uległ po za
starciu Krawczykowi.
-Szczypiński ciętej walce mistrzowi Polski Grzywo
czowi. Guzy pokonał przez technicz
zremisował z Kurdzielem.
Sędziował w ringu Gburskl M.. m ne ko. w U starciu Piprka. W drugiej
punkty Markowski, Klaipsla i Maty- walce wagi piórkowej Bobiec prze
gra! na punkty z Hegewäldern. MOsek.
RYBNIK. W spotkaniu o wejście ryś zwyciężył Luksa. S pa tek wypunk
do śląskiej ki. A ZZK Rybnik od tował Grzywocza II. Wajs odniósł zw.v
niósł zwycięstwo nad chorzowskim i cięstwo przez k. o. w I starciu z Kio
Ruchem 9:7. Sledlaczek (ZZK) zreml- I sowskim.
------- W
.. półciężkiej Pyka zwysowa! z Grzywoczem III, Konopacki "leży! Młynarka.
B»

wojnie, który niewątpliwie przy
czyni się do podniesienia naszego
sportu lekkoatletycznego. Dotych
czas bowiem spotykano różne
metody nauczania, co niejedno
krotnie wpłynęło ujemnie na
wyniki. Obecny kurs ma właśnie
na celu wyeliminowanie wszel
kich domorosłych metod naucza
nia.
Na kurs przybyło 40 uczestni
ków ze wszystkich okręgów. Za
interesowanie jest bardzo duże, a
świadczy o tym fakt, że przybyli
b. reprezentanci jak: mjr. Wł.
Dobrowolski, Kucharski, Biniakowski, Szmidt. Kierownikiem
kursu jest mgr. Zakrzewski. Wy
kładowcami są: MoroAczyk, Pabiś, Hoffman K. Szczerbicki i red.
Weiss.

Prudnik, Odra Opole: w Katowi
cach — ZZK Katowice. ZZK Biel
sko, Pocztowy KS. Włókniarz Biel
sko HKS Katowice i Bielsko; w
Gliwicach — Stal Piast Gliwice,
Stal Zabrze, Polonia Bytom, Con
cordia Knurów oraz kobieca druży
na Lignozy Krywałd: w Czeladzi —
Górnik Czeladź HKS Szopienice,
Głuchoniemi Chorzów oraz kobieca
drużyna Włókniarza Sosnowiec. Or
ganizatorami zawodów w wyzna
czonych miejscowościach są kluby
wymienione na pierwszym miejscu.
Udział wszystkich klubów zrzesza
nych w PZLA w tegorocznych dru
żyno-wych mistrzostwach Polski jest
obowiązkowy. Zawodnicy i zawod
niczki tych klubów które nie wy
stawią drużyn do elimina cyj okręgo
wych, nie będą w br. dopuszczeni
do indywidualnych mistrzostw okrę
gu i Polski.

Z nstatnieg chwile
Łódź — PZPN

Francja

Łódź. (tel. wł.) Trzeci występ
^prezentacji PZPN Francji odbył
się w Łodzi. Przeciwnikiem jej
była reprezentacja Łodzi. Mecz ro
zegrano w środę. Przyniósł on
zwycięstwo gospodarzom w sto
sunku 6:2 (3:0).

6:2

(3:0)

Bramki dla łodzian strzelili:
Baran i Łącz — po 2 oraz Hogendorf i Koczewski — po 1; dla re
prezentacji PZPN Lewandowski
i Słomiany. Widzów 12.000.

Kraków-Kielce

Kielce. Reprezentacja piłkarska
Krakowa gościła w Kielcach i Skar
zysku, gdzie rozegrała dwa spotka,
nia z reprezentacją Kiel. OZPN.
KIELCE — KRAKÓW 4:0 (3:0)
Zawody te odbyły się na boisku
Ośrodka WF w Kielcach w obecno
ści ok. 4.000 widzów. Składy dru
żyn: Kraków: Jakubik, Kaszuba,
Miksa, Górecki. Lasiewicz. Mazur,
Wawrzusiak, Kofin, Poświat, Bo.
żek i Palonek. Kielce: Kargulowie^
Ślęzak, Kozubek. Zięba, Jankowski
Czak, Kleczko, Markowski, Koząk,
Sułek i Jabłoński. Sędziował b. do
brze p. Budźko.
Drużyna krakowska zagrała bar
dzo słabo.
Pierwszą bramkę dla Kielc zdo
był Markowski (20 min.), przy czym
piłka
przeszła pod robinsonującym
Z Jarosławia
Jakubikiem. W 5 minut później Ko
zak uzyskał drugi punkt, a na mi
o Turniej lekkoatletyczny piłki no nutę przed przerwą Jabłoński z bli
żnej i siatkówki między SKS Tech ska — trzeci.
nik Jarosław a WKS Pal przyniósł
pauzie Kraków ruszył do ata
zwycięstwo Technikowi w stosunku ku.Pojednak
gra tyłów Kielc
70:39 pkt. Wyniki: 100 m: 1) Mikołaj uniemożliwiadobra
gościom jakikolwiek
czyk (Techn.) 11.9 sek. 2) kpt. Toma
szewski (Pal) 12.0 sek. 800 m: 1) Czer- sukces. W tym okresie gry akcje
weniaik (T) 2.17.0 min. 2) Kaczmar (T) kielczan są płynniejsze i Markow
2.26.5 min. 3) Imański (Pal) 2.31.5 min. skiemu na krótko przed końcem uW dal: 1) Skórka (T) MO cm. 2) Wala daje się zdobyć 4 punkt.
szek (T) 532 cm. 3) Buszewskl 515 cm.
Należy zaznaczyć, że szkielet re
Wzwyż: 1) kpt. Kołodziej (Pal) 153
cm. 2) Oleszek (T) 147 cm. 3) kp-r. Pi- prezentacji Kiel. OZPN stanowili
llszewski (Pal) 140 cm. Kula: 1) Sza zawodnicy II ligowej Gwardii, uzu
liński (T) 12.07 m. 2) kpr. Píllate wsk i. pełnieni graczami A-klasowymj zp
11.15 m. Dysk: 1) Szaliński (T) 41.50 Skarżyska, Sandomierza i Kazimie
m. 2) Łaba (T) 40.75 m.
rzv Wielkiej.
KRAKÓW — KIELCE 7:1 (3:1)
Mecz piłki nożnej przyniósł wynik
remisowy 1:1 (1:1). Bramkę dla Tech Tym razem krakowianie zrewan
nika zdobył Rzeszowski dla wojsko żowali się z naddatkiem za sobotę.
wych Koprowski. W siatkówce zwy Zawody odbyły się w Skarżysku
ciężył Technik 2:0 (15:6, 15:4).
przy czym na boisko ..Granatu“ sta
wiła się rekordowa ilość — jak ne
małe miasteczko — 5.000 widzów.
Z Poznania
Drużyny wystąpiły w składach
nieco zmienionych. W bramce Kra
% Rozegrane spotkanie lekkoatle kowa zagrał Hymczak, w drużynie
tyczne Warta — Głuchoniemi wy Kielc — Wojciechowski (Ruch) i
grała Warta 41:17. Wyniki przed Dudek (Starachowice). Pierwszą
stawiają się następująco: konku bramkę zdobyły Kielce przez Woj
rencje pań: 60 m — Pytlakówna ciechowskiego. poczym Kraków ob
8,7; 100 m — Pytlakówna 14,1; jął całkowicie inicjatywę, mając do
w dal — Jedrowska 4,61; skok końca przewagę. Bramki zdobyli
wzwyż — Jędrowska. 1,26; kula — Poświat 3, Bożek, Kofin, Wawrzu
Starczewska 8,82; dysk — Pytla siak i Palonek po 1.
Sędzia: p. Jopo wieź.
kówna 27,09.
i niiillllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllilinmmn.,n.„..,
Opolska

klasa

zakończyła

ZABRZE. Ostatnia runda rozgry
wek o mistrzostwo opolskiej klasy
A nie przyniosła niespodzianek.
Rozgrywki we wszystkich grupach
prawie zakończono, pozostał jedy
nie mecz Drożdżownia Wołczyn—
Górnik Biskupice w gr. I. który od
będzie się w niedziele 15 bm. Wszy
stkie spotkania wyznaczone według
terminarza na dzień 8 bm., zostały
przełożone na poniedziałek 9 bm. ze
względu na Biegi Narodowe. Wyni
ki spotkań:
GRUPA I
METAL BOBREK BYTOM —
CHEMIK RACIBÓRZ 7:1 (3:0). Ostatni mecz, który nie miał znaczę
nia w kształtowaniu sie tabeli, przy
niósł gospodarzom wysokie zwycię
stwo. Przez cały czas posiadali oni
przewagę, choć na 10 min. przed
końcem wynik brzmi ał 3:1. Goście
ostatnie 20 'min. gnali w 10-tkę.
Bramiki dla Metalu zdobyli: Hadrysz 3, Gryla 2, Skiba i Szczykalski
(z rmitu karnego) po 1. dla gości pra
wy łącznilk. Sędziował o. Podstawa
- - •
z Zabrza. — Tabela:
Metal Bobrek—Butom 8 14 39:10
7 8 17:12
Górnik Biskupice
8 8 16:18
Chemik Racibórz
LZS Zagroda Lubliniec 8 4 13:31
Drożdżownia Wołczim 7 4 7:21
GRUPA II
OGNIWO NYSA — KOLEJARZ
KLUCZBORK 2:1 (1:1). Po wyrównanej grze nikłe zwycięstwo odnie
śli gospodarze, dla których bramki
zdobyli Ogoń 1 Dubiel. Publiczności
ok. 1000 osób.
CUKROWNIA RACIBÓRZ — KO
LEJARZ GLIWICE 3:2 (3:0). Gospo
darze już do przerwy zapewnili so
bie zwycięstwo zdobywając kolejno
3 bramki przez obu łączników i lewoskrzydłowego. Po przerwie nato
miast przewagę posiadali goście.
Końcowa tabela przedstawia się
następująco:
Górnik Mikulczyce
10 16 42:7
Ogniwo Nysa
10 12 18:15
Cukrownia Racibórz 10 11 15:18
Kolejarz Kluczbork
10 3 18:36
Budowlani Opole
10 8 18:25
Kolejarz Kluczborek 10 3 18:36

Piłkarze węgierskiego TJjpestibawili w czechosłowackich Tatrach na wczasach, gdzie przy o-kazji pokonali „Vysoke Tatry"
18:0! Karykaturzysta bratysław-skiego „Sportu“ tak te wczasy
ujął w swoim rysunku.

razy

Klasa B
ZABRZE. Mistrzostwa w opoŁsfcleJ
kl. B zrastały zakończone Mistrzem
zostały drużyny Górnik Miechowice
(gr. I) i Górnik Gliwice (gr. II). nato
miast dra klasy C apadiną Rodło Gór
nik: (gr. I) i Orzeł O strops (gr. 11).
Ostatnie wyniki:
GRUPA I: Kop. Bytom — Rodło
Górnik! 2:2 (0:1). Bramki dla Kop.
uzyskał Herman, dla Rodłu — środ
kowy napastnik. Górnik Ib Miechowice — Chemik
Zabrze ■1:2 (0:1); Ko~
----------lejarz Bytom — Górnik ROkitnlc.l
V. o. Tabela:
13 23 63:13
Górnik Miechowice
Górnik Rokitnica
14 19 34:22
Kop. Bytom
14 19 43:28
Górnik Ib Mlechowice 14 13 34:29
Tęcza Wielowieś
13 13 22:20
Chemik Zabrze
14 12 31:28
14 6 10:56
Kolejarz Bytom
LZS Rodło Górnik!
14 3 15:57
GRUPA II: Dynas Gliwice
Orzeł
O atropa
--- ...
9:1 x(4:1).
—Górnik
~
II (Orzeł)
Gliwice — Górnik I Gliwice 2:2 (2:1).
Metal Gliwice — Metal Zabrze 0:3 v. o.

A

rozgrywki
Górnik Ib Zabrze — Metal Piast Hi
(HKS) Gliwice 6:2 (4:1). Tabela
50:15
Górnik I Gliwice
14 21
Górnik II (Orzeł) G. 14 21 35:22
Dynas Gliwice
14 20 49:1?
14 15
Górnik Ib Zabrze
Metal—Piast III Gl. 14 13 »3:0
Metal—Piast II (II) Gl. 14 10 ans
14
8 ;1T188
Metal Zabrze
4 15:3»
Orzeł Ostropa
14

li łasa
ZABRZE, Mistrzostwa w gr. I i u
ukończono, a a wams do klasy B zdo*
były drużyny: Górnik (Centrum) By»
tom i Ziyw Maciejów. Ostatnie wy
niki:
GRUPA I: Polonia Ul Bytom —
Górnik (Gnomia) Bytom 1:2 (9:1).
Tempo Stolar^ow’ice 0:3 v, o, Czarni
Miechowice — Konfekcja Bytom 0*3
v. o. Tabela:
Górnik (Centrum) Byt, 12 22 37:5
Naprzód. Wieszowa
12 21 49:10
Konfekcja Bytom
12 13 20:21
Górnik (Gnomia) Bytom 12 12 16:23
1,2 11 27:23
polonia lilb Bytom
Tempo Stolarze w ice
12 6 16:41
Czarni Miechu wice
12 0 7:41
GRUPA II: Tramwajarz Gliwice —
Zryw Maciejów 5:3 (3:1). Bramki zdo
byli: DPlat 2 Rybli-k. Jurczek i Wa
rzecha po 1. Ogniwo (Samorządowiec)
Zabrze — Metal-Piast IV (Silesia) Gli
wice 0:1 (9:0). Ubezpieczeniuwiec Gli
wice — Metal-Piast V (Jedność Rudzi
niec) 3:0 (0:0). Chemik Ib Zabrze —
Czarni Gliwice 3:0 v. o. Tabela:
14
US8
Zryw Madejów
Matal-Piast IV Gliwice 14 21 31:18
14 19 53:21
Tramwajarz Gliwice
Ubezpieczeniawiec GI. 14 19 34:16
Metal-Plast V Gliwice 14 11 273«
14
Chemik Ib Zabrze
14 6
Czarni Gliwice
Ogniwo Zabrze
14 5
Z

Przemyśle

O W zawodach piłkarskich
Prac. Biur, j Handl, ulegli Zw. b.
Więźniów Politycznych 3:8 (0:2).
O W Biegu Narodowym w powdgr
oie przemyskim startowało ogółajn
1268 uczestników w tym 310 mężczyzn
i 358 kobiet. W Przemyślu startował
ogółme 2070 uczestników, w tym WÖ
kablet 1. 1300 mężczyzn.
O Z uwagi na to, iż drużyna »Aär
kl. Czuwaj u przeszła w komplecie ifo
KIS ..Kolejarz", przeto WG i D pł%
okr. przemyskiego przyznał drużyąsfe
..Kolejarza" tytuł mistrza jesHSrt
nego kl. ,.A": który właśnie w
grywfcaoh jesiennych zdobyła druży
na Czuwaju.
O W związku z wejściem w ramy
KS ..Związkowiec" Polonia MubgW
bazujących przy Zw. Zawód, a %
..Transportowiec"; Błyskawica 1 ZMP
Świt nastąpiła w ub. tygodniu redfgamlzaoja zarządu, który ukonstytiuował się następująco: Przewodn.: —
Radwański I,. (Polania). wlceprzeWkulit.-ośw. Niedzielski. (ZIMP), aportoąy
— Boba (Tramport.), attain. — Miępniowsik.l R. (Błysk.), skarbnik — Ka
syan (Pól.), zast. skarbn. — Bujak
(Błysk.), sekretarz Kuchar (Błysk.),
sekretarz tecłm. — Grocholski E. (Po
lonia). lekarz klubowy — dr Holówka
Wl. (Polonia), gospodarz — Siikiensäd
(Tramp.), zastępca gospodarza — Ją
kasz (Transip.. Członkowie zarządu —
Zajączkowski, iinż. Machniewlcz (Pol.)
Urbański (Tramp.) Mały Tarczyńska
1 Kornecki Br. (ZMP), Brożek (BtySk).
Kom. Rew Iz. — Przewodniczący Żu
rawski (PRZZ), Kornecki A. (ZMP).
Duchowicz (PZPR)).
*
RYBNIK (M). Sezon motocyklowy
w Rybniku będzie zainaugurowany
międzynarodowym spotkaniem Ryb
nik — Trzyniec (Czechosłowacja) 22
maja bm.

SZKOŁA

Minister

ma gfos!

Udział

w

młodzieży

Biegach

w Warszawie młodzież szkolna w
roku bieg-aki zasadniczo osobno. Kuratorium Okręgu...........
..
Szkolnego
zorganizowało bieg w 5 punktach.
Ogólna, ilość zawodniczek i zawo
dników spośród młodzieży szkolnej,
którzy bieg ukończyli wyniosła 1320
uczennic i ponad 2 i pół tysiące
uczniów. Jest to około 40 proc, zgło
szcmych do biegu. Niestety fatalna
pogoda (deszcz i zimno) oraz odko
menderowanie ogromnej ilości uczennic i uczniów do zbiórek ulicz
nych spowodowały to silne zmniej
szenie się startujących. Biegi Na
rodowe młodzieży szkolnej odbyły
się organizacyjnie bez zarzutu,
sprawnie i przy podkreślonej wszę
dzie współpracy w komisjach sę
dziowskich samej młodzieży.
Zainteresowanie zawodami było
wszędzie duże. Czasy
~
osiągnięte są
również dobre, ilość odznak zdobytych także. U uczennic czasy najlepsze wahają się od 1,27—1,35; u
chłopców od 3—3,15
, . na
... 1000
__ _m.
Szczegółowe sprawozdanie z War
szawy podamy w ramach reportażu
w następnym numerze.
WROCŁAW. (ZbS) We Wrocławiu
Odbył}’ się Biegi Narodowe w dwu gru
pach: szkół zawodowych i ogólno
kształcących. Poza tym brali w nich
udział uczniowie szkół Ministerstwa
Odbudowy i Ministerstwa Przemysłu.
SZKOŁY ZAWODOWE. Dziewczęta:
Gimn. Krawieckie — uczestniczek 21;
Lic. Dentystyczne — 2; Gimn. i Lic.
Spółdzielcze —- 6; Lic. pedagogiczne —
40; Lic. Handlowo-administracyjne —
55, ogółem 194.
Wymirt na 500 m: 1) Kufel Gabriela
ńla (Lic. Handl.) 1.44.3; 2) Sułkowska
E. (Lic. Spóldz.) 1.50.00: 3) Emilianowicz (Lic. Pedag.) 1.52.3; 4) Markow
ska (Lic. Spółdz.) 1.54.5; 51 Fogiel (Lic.
Pedag.) 1.55.00. Organizacja biegu
dziewcząt sprawna pod kierunkiem
naucz. <rtj. Szredera.
Chłopcy: im. Lic. Mechaniczne
90. im. Miernicze 50; im. Lic. Budo
wlane 160; Lic. Komunikacyjne 106;
Gimn. i Lic. Elektryczne 80; Gimn.
Krawieckie 10; Lic. Dentystyczne 12;
Gimn. i lic. Spółdzielcze 22; Lic. Pe
dagogiczne 12: Gimn. 1 Lic. AdminiBtracyjno-handl. 30; Szkoła Żeglugi
Śródlądowej 30: Średnia Szkoła Za
wodowa Izby Rzemieślniczej 30; ogó
łem 577. Wyniki na 1.000 m: 1) Anto
niak Edward 3.09.2; 2) Nawrot Jan
9.10.2: 3) Furmanek Hieronim 3.10.9;
4) Mirsk, Stanisław 3.11.3, 5) Kubińśkl
Wacław 3.11.6. Wszyscy z Gimnazjum
Budowlanego. 3.000 m: 1) Furmanek
Henryk (Lic. Budowlane) 11.02; 21)
Gniadek Leszek (Lic. Budowlane)
11.18; 3) Kozyra Franciszek (Komuni
kacyjne) 12.12; 4) Matuszewski Wie
sław (Lic. Komunikacyjne) 12.13; 5)
Pryma Zbigniew (Lic. Budowlane)
12.14. Bieg ukończyło 574 chłopców.
Organizacja zawodowa sprawna pod
kierunkiem naucz, ob. Steca.
SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
Dziewcząt: od 15 do 17 lat: 1) Widełko
Danuta (Szkoła RTPD) 1.31.8; 2) Ziębówna Barbara (I Szkoła OrSIn.) 1.33;
3) Grelówna Janina (I Szkoła Ogółu.)
1.34,2. Od 13 do 18 lat: 1) Nowakowska
Barbara (III Szkota oyóln ) 1.42: 21
Orzechowska Krystyna (III Szkoła
Ogóln.) i.42.9; 3) Winnicka Tatiana (II
Szkoła Ctóln.) 1.43.9.
Chłopcy na 1,000 m: 1) Małaszklewicz Krzysztof (TT Szkota Ogóln.) 2.59;
2) Jodłowski Jacek UH S-kola Ogóln.)
2.01: 3) DługOhórowski “■'icz. fv szko
ła Ogóln.) 3.01.5. Od i* do 19 lat:
1) Grzywa Jerzy (ITT Szkota »¡toin.)
2.54.8; 2) Pisarek Wład, (tir Szkoła
Ogóln.) 3.07: 3) Fa.nczyj Stan. (III Szko
ła Ogóln.) 3.07.
W klasyfikacji ogólnej I miejsce za
jęła III Ogólnokształcąca. 2) II Ogólno
kwztaIraca: W i Ogólnokształcącą 1
Szkoła RTPD Ogółem dziewcząt star
towałn 99. bieg ukończyły wszystkie,
W tym na odznakę zwyczajną 2 wy
czynową es, chłopców startowało 212.
bieg ukończyli wszyscy, na odznakę
Wycz. 23; zwyczajna 156.
Orannizacht zawodów bardzo dobra
pod kierunkiem naucz, oh. Wiecha,
Bieg odhvwa.t sic w ciężkich warun
kach 7 powodu zimna i deszczu.
Podobnie jak w latach ubiegłych
sportowcy średnich szkół krakow
skich rozpoczęli sezon sportowy w
da. 6 maja biegiem na przełaj oreanitowanym tradycyjnie przez 1WKS
„Nałęcz“ przy glmn. Nowodworskiego
w Krakowie.
Bieg ten organizowany Już piąty
raz po wojnie odbył sie w dwóch kon
kurencjach ti. juniorów na trasie 800
m ł seniorów na trasie 1.504 m z boi
ska no Groblach skąd po jednym okrażeaiiu prowadził w kierunku Wa
welu do wałów wiślanych następnie
mostu dębnickiego, poczerń z powro
tem na boisko do mety. Stal on pod
znakiem sprawdzianu sił przed biega
ml narodowymi, robrze przygotowa
ni uczniowie przebyli trasę bez wy
siłku. a czasy uzyskane przez nich
są wcale zadawalaiece.

W ub. środę przybył do Parku
Szkolnego Minister Oświaty ob.
dr Skrzeszewski, który w towa
rzystwie kierownika Parku wizyt
Dąbrowskiego dokonał szczegóło
wego przeglądu terenów, na któ
rych odbędą się czerwcowe Igrzy
ska Młodzieży Szkolnej.
W ciągu godzinnej wędrówki
po parku tętniącego pełnym ru
chem ob. Minister przyglądał się
z zaciekawieniem ćwiczącej mło
dzieży i pracy nauczycielstwa.
Minister Skrzeszewski stwier
dził szereg braków w zakresie
urządzeń, które do czerwca
muszą być usunięte. Jako najpil
niejsze potrzeby uznał budowę
szatni, ukończenie basenu i urzą
dzenie natrysków i umywalni.
Efektem tej wizyty Ministra,
którego zresztą, jak to sam z
szkolnej

Narodowych

Zawody nie miały charakteru ma I Glmn. Nowodworskiego 29 pkt, co
sowego. raczej elitarny, z każdej w sumie punktów przyniosło ogólne
bowiem szkoły,
wybrano
naj
temu zespołowi w obu
lepszych, którzy tworzyli drużynę zwycięstwo
biegach. Na drugim miejscu uplaso
punktowaną zespołowo 1 indywidual wało się Gimnazjum Sobieskiego 15
nie.
pkt.. ogólnie również drugie z łącz
W kat. juniorów wygrało Gimn. ną sumą punktów 39, na trzecim
Sobieskiego, uzyskując 24 pkt, przed Glmn. Witkowskiego 13 pkt. w sumie
Gimn. Witkowskiego 20 pkt. i Gimn. 33 pkt.
Nowodworskiego IB pkt. Najlepszym
indywidualnie spośród juniorów oka Bieg seniorów indywidualnie wy
z Gimn. -•■
No
zał się Kołodziejczyk z gimn. Nowo- grał
— - Grochowalski
--------------- Julian
------- ---------dworskiego, który uzyskał czas 2.39.5 wodworskiego w 4.48.5 min. przed Ja
min. — Konkurencja seniorów przy- i sińskim 4.56.3 i Gaworem 5.05.3 mm.
niosła zespołowe zwycięstwo uczniom I
(p)

Uczniowie

donoszą

o

swej

Skrzeszewski

Turystyka szkolna

zdobywa

wizytuje

tereny
specjalne pociągi

Igrzysk

Ogólnopolskich

uśmiechem opowiada — odźwier uporządkowanie tego jedynego
na nie chciala bez wylegitymo dziś ośrodka sportowego dla
wania się wpuścić do Parku — młodzieży szkolnej Warszawy.
(Z. O).
jest paromilionowa subwencja na

■■■■■■■■
Warszawskie

rozgrywki

wJordance
Zawodami jordanki rozpoczęły uczennice warszawskie swoje przy
gotowania do Igrzysk. Stertuje 12
drużyn, przy czyin gimn. Hoffmenowej, Państw. Gimnazjum Hanpodzielone na trzy grupy, rozsta
wiono pierwsze drużyny Państw.
GLmn. Handlowego (zeszłoroczny
mistrz okólny), Gimn. Hoffmenowej (wicemistrz) i Gimn. Krawiecko-Bieliźnierskie.
Zawody rozpoczęły się w ponie
działek 9 maja na boisku w Parku
Szkolnym. Kierownictwo zawodów
objął prof. Z. Orłowicz. Pierwsze
wyniki:
GIMN. IM. HOFFMANOWEJ I
ZESP. — GIMN. IM. SOWIŃSKIE
GO I ZESP. 8:1 (5:1). Uczennice
gimn. Hoffmanowej wręczyły przed
zawodami swoim przeciwniczkom
piękne bukieciki narcyzów. Zawo
dy toczyły się przy przewadze za
awansowanych „Hoffmanek“, ale

pracy

sportowej

uczennice gimn. Sowińskiego wy
kazały duże zaawansowanie tech
niczne. Bramki dla zwyciężczyń
strzeliły Dziokówna 4. Sochówna i
Koczukówna po 2, dla pokonanych
honorową bramkę strzeliła Leśniew
ska. W Gimn. Sowińskiego wyróż
niły się M. Ryczywolska i D. Woj
ciechowska. Sędziował prof. Orło
wicz.
PAŃSTW. GIMN. HANDLOWE I
— GIMN. SOWIŃSKIEGO II 16:1
(8:0). Mistrzynie wręczyły beniaminkowi zawodów bukieciki kwia
tów. Zagrały b. dobrze. Bramki zdo
były: Parszniak — 8, Rudzińska 1
Góralska po 3, Czopkówna i, Petry
ka po 1, dla pokonanych Ciurakowska. Bramka ta została oczywiście
przez licznie zebraną publiczność
przyjęta grzmotem oklasków. Uczennice Gimn. Handlowego wyka
zały dobre zgranie ataku, szczegól
nie mocno oklaskiwane były ich
„krzyżówki" i wychodzenie na po
zycje.
GIMN. IM. SŁOWACKIEGO —
GIMN. IM. ZMICHOWSKIEJ 9:2
(6:0). Przewaga uczennic Słowackie
go, dla których bramki zdobyły Do
brzańska 5, Rogowska 3 i Sztandur
1, dla pokonanych Suchcicka i Mo
tyl ówna po' 1. U pokonanych wyróż
nić należy Kozłowską i Stékkerówną w bramce. Sędziowała W. Persz
niakówna.
Następny mecz między Lic. Pedag. R. T. P. D. i Państw. Gimn.
Handl. II zesp. został doprowadzo
ny do przerwy (0:0) — ulewa prze
szkodziła ich dokończeniu.
Dalszy ciąg zawodów odbył się
wczoraj we środę. Pierwsze mecze
wykazały, że w finale znajdą się z
pewnością uczennice Państw. Gimn.
Handlowego, Gimn. im. Hoffmano
wej i Gimn. im. Słowackiego i da
lej uczennice Gimn. im. Sowińskie
go, Gimn. Handl, im. Kościuszki i
Gimn. Knaw.-Bieliźniarskiego.

wycieczkowe
Dgięki staraniom Wydziału
Turystyki Min. Oświaty — Min.
Komunikacji zgodziło się uru
chomić w sezonie wycieczko
wym (maj, czerwiec, wrzesień)
specjalne pociągi turystyczne
dla wycieczek młodzieży szkol
nej na trasach: 1) Szczecin —
Poznań — .Wrocław — Katowi
ce — Kraków; 2) Gdańsk —
Łódź — Kraków — Zakopane;
3) Białystok — Warszawa —
Łódź — Wrocław — Jelenia
Góra.
Pociągi te mieć będą bieg
przyśpieszony i obowiązywać w
nich będzie taryfa zniżkowa
50 proc.
Techniczną stroną ich urucha
miania i zaludniania zajmują
się placówki „Orbisu".
Uruchomienie tych pociągów
powitać należy z największą ra
dością. Masowy ruch turystycz
ny młodzieży szkolnej ma te
raz realne możliwości swego
rozwoju, tym więcej, że na tra
sach tych będą uruchomione
specjalne ośrodki informacyjne
dla wycieczek. (—)
Dziesięciu

w

piłce

finalistów

nożnej

Warszawa. Zawody o mistrzost
wo szkół średnich Warszawy w pił
ce nożnej doprowadzono do końca
w grupach eliminacyjnych. Pierw
sze miejsce w poszczególnych gru
pach zajęły drużyny: gimn. handl.
im. Roesslerów, M. Liceum Mecha
niczne, Państwowe Liceum Chem.Ceramiczne, gimnazjum Mickiewi
cza, gimn. Jasińskiego, Państwowe
gimn. Graficzne, Liceum Mechan.Lotnicze, gimn. XX Marianów,
Państwowe Liceum Telekomunika
cyjne.
Drużyny te zostały podzielone na
2 grupy półfinałowe. Do drugiej gru
py włączyła Komisja dodatkowo ze
spół zeszłorocznego mistrza gimn.
handl. im. Kościuszki. Charaktery
stycznym jest, że w grupach półfi
nałowych nie znalazły się drużyny
obu sżkół, prowadzących w walce o
Wielką Negrodę tj. gimn. Batore
go i gimn. Reyiane. Obie znalazły
się w swoich grupach dopiero na
drugim miejscu.

dla zwycięzców zdobyli: Krasicki, Ci nego w Jarosławiu uzyskano nastę
stern i Rogowski. W koszykówce, pujące wyniki:
Państw. Szkoła Przemysłowa rozgro
100 m — 1. Orliński 11,5 sek., 2.
miła
w spotkaniu finałowym Szkolę Sowa 12,4 sek., 3. Szafraniec 12,4
Tarnowskie Góry wykazują dużą nr 3 w
stosunku
56:9.
sek.; w dal — 1. Sowa 5,48 m, 2.
aktywność. Posiadają 3 sekcje: piłki
Dobraczyński 5,40 m, 3. Emmerich
ręcznej, lekkoatletyczną i ping-pon- Z Jarosławia
5,05
m; dysk 1 kg — 1. Dobraczyń
gową. Członkami koła są wszyscy
ski 44,50 m, 2. Duda 37,00 m, 3. Or
uczniowie i uczennice bądżto jako
aktywni, bądź to jako członkowie JAROSŁAW. (KS) W ramach akcji liński 34,10 m; kula 5 kg — 1. Do
sportu na wsi SKS Tech
14,31 m, 2. Łichończak
wspierający (składkami miesięcz propagandy
nik z Jarosławia rozegrał w Muntaie braczyński
m, 3. Duda 12,12 m; wzwyż —
nymi).
mecz piłki siatkowej z ŁZS Munin 12,42
1.
Dobraczyński
1,52 m 2. ex aequo:
Obok systematycznych treningów, zakończony po wyrównanej grze nie
koło urządziło w bież, roku szkol znacznym zwycięstwem SKS“U 2:1 Kowal i Duda po 1,48 m, 3. Orliń
ski 1,43 m.
nym 3 turnieje międzyklasowe sy (15:11 5:15 15:7).
Młodzież jarosławskich szkół śred
JAROSŁAW. — W wewnętrznostemem punktowym, a to w koszy
kówce — 9 drużyn (36 gier), w siat szkolnych mistrzostwach lekkoatle nich liczy na zorganizowanie zawo
kówce szóstkach — 10 drużyn (45 tycznych Państwowej Ogólnokształ dów z młodzieżą szkół sąsiednich
gier) i w siatkówce — trójkach — cącej Szkoły męskiej stopnia liceal- miast. (Zdz. O.)
15 drużyn (105 gier).
Rozegrało też szereg zawodów z
Innymi drużynami szkolnymi lub
pozaszkolnymi i tak: w koszyków Anto'ni Morońezyk
ce męskiej 14 zawodów, w siatków
ce żeńskiej 2, w siatkówce męskiej instruktor Akademii WF
19, w szczypiorniaku 1 i w pingTrening wiosenny
lekkoatlety
pongu 1 zawody.
Do końca roku szkolnego próżno
wać też nie będziemy. Mamy w pla
nie zawody lekkoatletyczne we
wnętrzne, udział w zawodach lek
koatletycznych szkół tarnogórskich
i okolicznych, udział w centralnym
święcie sportowym w Katowicach,
Wiosenny bieg przeprowadza się ■py ćwiczeń można włączyć również karencji. Cwiązania nad techniką
Wiadomą jest rzeczą, że bardzo
rozgrywki w siatkówce i koszyków dobrze wydrenowani ludzie, odzna w ciepłym ubraniu, w terenie mało różne podskoki i skoki wzwyż; b. ma'ją również wpływ na rozwinię
ce w ramach mistrzostw szkół śre czają się wysokim poziomem zdro urzeźbionym, o miękkim elastyczn. powiększające amplitude ruchów w cie szybkości ¡ obszerności ruchu.
dnich (dopóki nie odpadniemy).
wia, jak to określił Krestownikow podłożu. W okresie wiosennym nie kierunkach potrzebnych przy dobra Wiosenny okres nadaj e się nie tylko
Młodzież naszego Zakładu w wy „powiększonego zdrowia“ przepro powinno trenującym ubywać na wa nej konkurencji. Np. plotkara ćwi do odbudowy techniki, lecz także do
wadzają
„interwałowy“ trening w dze, a nawet, jeżeli kontynuowało czy krążenie nogą nad płotkiem, sia podniesienia jej poziomu, w niektó
sokim procencie brała udział w mar
szach jesiennych i w biegu narodo ciągu całego roku treningowego, po się długotrwałe biegi w okresie zi dy plotkarskie, sprinter — pogłębia rych gałęziach lekkiej atletyki, jak
wym. Koło wydaje ścienną gazet nieważ dla nich praca treningowa mowym, to waga może się powięk nie wypadu i skłony wprzód. Sko np. w rzutach. Naturalnie zarówno
kę sportową nie periodycznie, lecz na poziomie niższym niż osiągnięty, szyć. Jeżeli w ' okresie wiosennego czek wzwyż — rytmiczne podskoki warunki atmosferyczne jak przygo
w miarę nagromadzenia się mate mogłaby wywołać zaburzenia funk treningu przybywa na wadze (1—1,5 i wymachy nogi w górę; c. rozwija towanie zimowe lekkoatlety musi
riału. Każda świeżo wywieszona ga cjonalne. U ludzi bardzo dobrze wy kg) to takie zjawisko nie powinno jące siłę, szybkość i sprężystość, być odpowiednie. Najbardziej racjo
lekkoatletów, bowiem pray ćwiczeniu elementów techniki nalne planowanie treningu wiosen
zetka przechodzi istne oblężenie trenowanych ich „powiększone zdro niepokoić
przez naszych sportowców. Naj wie“ jest dla nich stanem nowym, wskazuje ono na powiększenie się w obranej konkurencji. Np. sprin nego dla początkujących lekkoatle
raczej życiowej aktywności organi ter ćwiczy technikę kroku odbijają tów przewiduje przeprowadzenie za
bliższy kontakt sportowy utrzymu długotrwałym i normalnym.
cego w ten sposób, że pray pomocy ■jąć co 3 dzień.
jemy z miejscową Szkołą Ogólno Początkowo okres treningu nie zmu.
Do „bojowej" wagi powinni lek wapółćwiczącego wykonuje bieg z
kształcącą, Męską (Gimnazjum), z wpływa nigdy przy takim natęże
Ogólnokształc. Szkołą Lubliniec i z niu, do którego organizm nie byłby koatleci dochodzić z początkiem za wysokim unoszeniem kolan, opiera nosi 60
lobrze
okresu, stopniowo tra jąc się rękoma o biodra współćwi„Budowlanką“ Bytom.
przygotowany. Duże doświadczenie sadniczego
cąc na wadze. Znaczny ubytek wagi czącego., którego popycha wprzód.
TARNOWSKIE GORY. W ramach w wielu rodzajach sportu wskazuje poniżej
świadczy o nad Tyczkara ćwiczy przejście nad po
szkolnych mistrzostw Śląska MKS na to. że początkowy okres trenin używaniu„bojowej"
treningu (duże nasilenie), przeczką. ze stania na rekach. Mio następującego cyklu: 2 dni treningu
Tarnowskie Góry przeprowadził roz gu stanowi fazę stopniowego wcią
grywki (eliminacje) w siatkówce żeń- gania organizmu do pracy z obcią o ile nie zostało to wywołane nie tacz kuli, wypycha ciężary. Oszczep 1 <izień odipoczyniku.
adel j męskiej, koszykówce oraz pił żeniem o większej lub mniejszej dostatecznym odżywieniem lub nie niik osiąga szybkość w rautach ma
ce nożnej pomiędzy kolami sporto
właściwym trybem życia.
łymi kamieniami.
Czas trwania
' _
wymi szkół tarnogórskich i najbliż intensywności, lecz ze stopniowo
Trening wiosenny w długotrwa
3. Rauty i pchniecie różnych pray
szej okolicy. W Koszykówce startowa zwiększającą się długotrwałością. łym
biegu
przeprowadza
się
co
3
borów
(kamienie,
belki,
worki)
wszy
ły 2 drużyny, przy czym Liceum Pe W związku z tym zarysowują się
treningu
dagogiczne pokonało drużynę Szkoły wyraźnie trudności, jakie powstają dzień. Naturalnie dla nocz.ątkują- stkie ruty wykonuje się jedną i
O-gólnolteztałc. Męskiej 41:5 (17:1). W przy próbach rozpatrywanie zaga cych można przedłużać przerwy mię drugą ręką, z różnych postaw i róż
Oras trwania wiosennego treningu
siatkówce żeńskiej Liceum Pedagce. dnień związanych z zasadami tre dizy treningami do 7 dni.
nym,i sposobami. Takie ćwiczenia w w związku z rozłożeniem pracy na
wygrało ze Szkołą Ogólnokształ. wal ningu. w granicach jednego artyku
rautach,
rozwijają
szczególnie
siłę
dwa
dni, zmieisza się do 45 — 60
kowerem.
związaną z szybkością.
W siatkówce męskiej startowały 4 łu. Należy jednak wyjaśnić, że nie Ce;e wiosennych
minut.
drużyny. Wyniki: Liceum Pedag. — me w zasadzie 2 specjalnych metod
4. Skoki w terenie w dal, wzwyż
Wiosenny cykl treningowy może
Szkoła Przysp. Przemysłowego 2:0 treningu w biegach a to: e) metoda
biegów
o tyczce, przez rowy i płoty oraz
(15:7 15:3); Sżfcoła Ogólnokszt. Męska długotrwałego biegu o nieprzerywa
inne przeszkody. Ćwiczenia te wy być podstawą do rozplanowania in
Tarn. Góry — Liceum Leśne Brynek nej ciągłości; b) metoda „interwa Wiosenny bieg roowita i ulepsza konuje się 7. obydwóch nóg. Rozwi dywidualnych -zajęć gdzie powinno
2:0 (15:9. 15:10); Liceum Pedagog. — łowa“ polegające na rozczłonkowa nie tylko czynności układów i narzą jają one przede wszystkim skocz- eię uwzględnić indywidualne wła
Szkoła Ogólnokszt. 2:1 (15:12, 14:16, niu dystansu i jak gdyby pierwsza dów wewnętrznych. lecz także
ność i wzmacniają mięśnie i wiąza ściwości w znaczeniu przygotowa
’w piłce nożnej repr. szkół Tariiow- z nich była metodą „zacofaną“, dru wzmacnia wiąraadła i mięśnie, zwięk dła nóg. Należy zaznaczyć, że poko nia i specjalizacji. Na zakończenie
slde Góry — Liceum Leśne Brynek ga natomiast nową „rewelacyjną“. szająe ich elastyczność. Przestrzega nywanie naturalnych przeszkód, wy na.eży podkreślić ważna rolę badań
2:0 (1:0). ‘poza tym odbyły się towa Obie metody się stosuje równolegle nie w czasie trwania biegu prawid rabia odwagę.
lekarskich w tym okresie, że wzglę
rzyskie zawody w szczypiorniaku no- w zależności od okresu w roku tre
techniki, ma duże znaczenie
5. Praca nad udoskonaleniem tech du na duże obciążenie pracy serca
mędzy Liceum Pedagog, a Szkołą ningowym, od stopnia przygotowa łowej
w utrwaleniu się nawyków rucho niki w obranej do specjalizacji kon- i układu oddechowego.
Ogólnokszt. Męską: zwyciężyło Li nia, od specyficzności uprawianą; wych.
ceum Pedagog. 5:4 (1:3).
konkurencji
i
są
wykorzystane
w
Bieg jest tylko jednym ze środ
Na podstawie tych wyników do dal
szych rozgrywek w siatkówce mę- celach zupełnie dla siebie odręb ków wiosennego treningu i nie wy
Odpow edzi redakcji
■odei. żeńskiej ; koszykówce zakwa nych.
starcza nawet dla długodystansow
lifikowało sie Państwowe Liceum
ców.
Całokształt
pracy
treningowej
pedag. Tarn. Góry. a w piłce nożnej
obejmuje ponadto jeszcze inne śród
TiD. MAZURKIEWICZ GDANSK- padku słusznie uznał scala. 4) Ucz
reprezentacja szk°lna Tarn, Góry.
Biegi długotrwałe
ki i ćwiczenia, a mianowicie:
WRZESZCZ. Uwagi przekazaliśmy niowie mogą należeć do klubów, o 11«
i
kolportażowi.
Mamy nadziejo, że sy na terenie szkoły nie ma organizacji
1. Ogólnokształtujace wstępne ćwi
Z Opola
tuacja obecnie poprawi się. Za słowa sportowej.
Bieg; długotrwałe, nieprz ery wane ozenie z Przyborami (piłki lekarskie uznania
JANUSZ PELC, KLIMA B. I INNI
dziękujemy.
worki z piaskiem, kamienie, belki)
Z LUBLIŃCA. Sprawę sprzedaży zniż
OPOLE, W Opolu odbyły się lekko marszami, stosuje się w okresie zi i bez przyborów ćwiczenia wolne.
WITOLD KURUC Kt TORUS. Za leowyc.h
biletów dla młodzieży szkol
atletyczne zawody międzyszkolne w mowym i wiosennym w celu przy
dziękujemy. Prosimy o "atiesta- nej przekazujemy
wolne rozwijają głównie list
zarządowi miejsco
konkurencji juniorów i seniorów, o- gotowania narządów wewnętrznych, Ćwiczenia
'■le aktualnych materiałów.
we,klubu
i władzom OZPN.
raz gry sportowe. Wyniki: Seniorzy. powiększenia ich ogólnej aktywno gibkość a ćwiczenia z Przyborami
UCZNIOWIE
IX
SZKOŁY
11-LETKOCHANOWSKI
HENRYK. RACI
wzmacniają
mięśnie
i
wiązadła
oraz
Wzwyż: 1) Szkodny (Publ. Sr. Szk. ści funkcjonalnej, prawdopodobnie
NIEJ w ORNECIE. Wasze żale prze BÓRZ. List przekazujemy
władzom
Zawód.) — 150 cm.; w dal. Ostern w tej fazie zachodzi koordynacja zwiększają elastyczność i siłę.
kazujemy
odpowietlnim
władzom,
któ
sportowym
które
chybwyciągną od
Wiesław. Wzwyż juniorów: 1) Waw funkcjonalna narządów (Krestcwni 2. Specjalne przygotowawcze ćwi re z pewnością przyjdą z pomocą i
powlednię
konsekwencje.
rzynek (Szk. Og. St. Lic. nr 11) r— 145 ków). Biegi ..interwałowe“ (rozkła czenia: a) zwiększają elastyczność i zaradzą brakom.
Z. POLK A SUWAŁKI. 0dpi» 11cm. W dal — Kozidło (Państw. Szko
„KIBIC“ LUBLINIANKI. Uwagi siu rtuK. skierowaliśmy
do BOZ3.
danie dystansu na odcinki) stosuje siłę niektórych grap mięśniowych,
ła Przemysłowa) 595 cm.
Tabelkę poprawiliśmy.
WESOŁOWSKI Z MARTÖWKI. Z I
Mistrzostwa w siatkówce, przynio się w zasadniczym okresie trenin wykony wuj ących główną pracę, •rne.
FISZER
JAN,
SOSNOWIEC.
I)
Pis

Ligi
spadną
d^le
drużyny a w Ich
sły nast. wvnlki: Szkoła nr 3 — Szk. gu w celu wyrobień-a wytrzymało przy specjalizacji tei lub innej ga ną. zagraniczne można zaprenumero miejsce wejdą mistrzowie
U Ligi
nr 11 2:0 (15:9, 15:8) PZKH — Szkoła ści tempowej na dystansie jako zna łęzi lekkoatletyki. Tek no. tyczkarz ’ wać
przez
Wydział
Kolportażu
Sn.
północnej 1 południowej. Do H
Zawód. 2:0 (15:0, 15:3). Finały: szkoła komity środek ,czynnego odpoczyn ćwiczy podciąganie się na rękach, i Wyd. „Czytelnik“ w każdym mieście grupy
'Agi
należeć
będzie
do
10
drużyn
w
nr 3 — PZKH 2:0 (15:12, 15:10).
“ stosuje się równolegle również miotacz wykonuje zamachy ciężki i Polski. 2) .Lekkoatletyka “ Wł. Dobro •■Maj enrole,
Mocz piłki nożnej rozegrany mię ku
mi
przedmiotami,
sror
inter
podnosi
।
wviiKiego
a>o
naoyma
W
1x^1
y
■
1«.
HS
J*>
1
JLj
V
X5
f.
/1,
JL'
Q
-D
♦iLKC?
U
I
wolskiego
do
nabycia
w
każdej
kolęw
tym
okresie
biegi
o
nieprzerywa
P..
MIZERSKI
LUBI,IN.
Tabelkę
O
dzy szkołą nr 3 a Szkolą nr 11 zakoń
udem worek z piaskiem. Do tej gru gand. 3) Sędzia w opisywanym wy- i Ligi gr. północnej skorygowaliśmy.
czyi się wynikiem 3:0 (2:0). Bramki ' nej ciągłości — długotrwałe.
l Tarnowskich Gór
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Gdańsk-Pemorze 11:5

WM

krakowskich

piłkarz*
Dwutygodniowa przerwa w mi
strzostwach piłkarskich kl. A
okr. krakowskiego pozwala na do
konanie kilku spostrzeżeń i zesta
wień. W tabeli prowadzi zdecydo
wanie Wieczysta, która na 16
spotkań wygrała 11, zremisowała
3, przegrała 2 i ma 25 pkt. Ostat
nio Wieczysta wykazuje jednak
Słabszą formę, szczególniej w li
nii ataku, w której nie bierze udziału czołowy strzelec kl. A —
Dwernicki. Optycznie sytuacja
klubu jest jednak dobra, gdyż
następująca jej na pięty Szczakowiańka ma wprawdzie 25 pkt
zdobytych, ale 2 gry więcej. W
drugiej rundzie Wieczysta straci
ła dopiero 3 pkt., a Szczakowianka 4. Do końca mamy jednak
jeszcze 10 terminów, a więc jest
to okres dość długi i wiele jesz
cze zmian może zajść w tabeli.
Tak np. drużyna Moście, która
pierwszą rundę ukończyła na 10
miejscu, w drugiej jako jedyna
jeszcze w ogóle nie przegrała i
wraz z kilku innymi ma jeszcze
więcej, niż teoretyczne szanse na
zdobycie mistrzostwa.
Ogólnie należy stwierdzić, iż
poziom drużyn jest dość wyrów
nany i wynik meczu leadera z
drużyną, zajmującą nawet końco
we miejsce w tabeli, jest zawsze
mocno niepewny. Wyniki nie
przekraczają różnicy. 1 do 2 bra
mek, a w drugiej rundzie najwyż
sze brzmiały: dwukrotnie 4:1, a
raz tylko Tarnovia Ib zrobiła
.„wyjątek“,
przegrywając
ze
Szczakowianką 1:8.
W 120 dotychczasowych spot
kaniach zdobyto 370 bramek, czy
li przeciętnie nie wiele ponad 3
bramki w jednym. Najwięcej
zwycięstw odniosła dotychczas
Wieczysta—11, prżed Szczakowian
ką i Cracovią Ib po 8 oraz Zwie
rzynieckim 7. „Porażkami“ przo
duje Tarnovia Ib: 11, przed Wi
słą Ib 9, Cracovią Ib, Garbarnią
Ib i OKS po 8, natomiast rekor
dzistą w uzyskiwaniu wyników
remisowych jest Dąbski: 10 (na
17 gier), przed Koroną i Zwierzy
nieckim po 7.
'•'“Niskie wyniki spotkań mogą
świadczyć z jednej strony o sil
nych formacjach defensywnych w
drhżynach, jak i o słabej dyspo
zycji
strzałowej napastników.
Raczej możemy przyjąć, iż ze
zdolnością strzałową jest b. Sła
bo. Strzelców prawdziwych jest
wybitny brak. Te 370 bramek padło ze strzałów około 120 piłka
rzy. Tylu więc liczy tabela strzel
ców.
Pierwsze miejsce zajmuje w
zdobytych bramkach Wawrzusiak
— Zwierzyniecki 15 bramek; Szta
dler — Szczakowianka — 14; Budziakowski — Dąbski i Dwernic
ki — Wieczysta po 12; Piegza —
Korona, Glajcar — Garb, i Wa
dowski — ' Szczakowianka po 8;
Wojtowicz — Fablok i Walczyk
Fablok po 7; Boczarski — Dąbski — 6; Górecki — Mościce,
Ostrowski — Zwierzyniecki, Sediwy — Mościce, Madryga — Gro
ble, Wydmański — Łobzowianka,
Jackowski — Wisła po 5; Sojka—
Zwierzyniecki, Urbańczyk — Ko
rona, Lichoń — Groble, Piszak —
Łobzowianka, Skrzyński — Gar
barnia, Jędrzejewski — Cracovia
Ib, Tątczyn — Mościce, Kotfis —
OKS, Mydlą — Wieczysta po 4.
Pozostałe bramki w sumie 133
zdobyło aż 93 napastników, po
mocników czy obrońców, wyrę
czając swych kolegów z linii ata
ków. (t)

¡unf&rów
GDYNLA. Rozegrany w Gdyni mięMpwi .wjírzewíe pięściarscy SsaS^‘kß dzyokręgowy mecz pięściarski pOmię.
dzy reprezentacją juniorów Pomorza
i Gdańska, zakończył się zwycięstwem
młodych pięściarzy gdańskich w sto
sunku 11:5.
Wyniki: w. papierowa
Bether
(Gdańsk) zwycięża w III rundzie prz.e-z
k. o. PO nasa; w. musza — Lebiedziński (Gdańsk) na punkty Pińskiego; w»
kogucia — Soczewiński (Gdańsk) na
punkty Gęsickiego: w. _piórkowa —
Antkowiak (Gdańsk) remisuje z Ko.
Walewskim; w. lekka — ileinsch II
(Gdańsk) przegrywa z Millerem; w.
półśreflnia — Zelke (Gdańsk) zwycię
ża wysoko Zakrzewskiego; w. średnia
— Berezowski (Pomorze) zdobywa
punkty walkowerem, w. półciężką —
1’Iisikowski (Gdańsk) zwycięża w H
Kasperczak, Grzywacz, Antkiewicz, Czortek, Chychła, Nowara, Szymura i KUmecki
rundzie przez techn. k. o. Dąbrow
skiego.
R
Śląscy

nauczyciele w.f.

KATOWICE. W dniach 5 j 6 melja
br. odbyła sie w Katowicach dwu
dniowa konferencja wszystkich wy
chowawców fizycznych szkół 0 tere
nu Kuratorium Śląskiego. Preylbyłó
na nią około 150 osób. Konferencję

do tych Igrzysk — mistrzostwa
sportowe szkół śląskich. Jak z dys
kusji wynika we wszystkich szko
łach na terenie kuratorium od mie
siące wfe gorączkowa praca nad
przygotowaniem takiej reprezenta-

obradują

biecej. Wykłady prowadzone przez
fechowców z Woj. UKF i sędziów
związkowych trwały do wieczora i
cały drugi dzień, -po czym odbyły
się egzaminy przed specjalnymi ko
misjami.

Automobiliści. Oświęcimiu

KRAKÓW. W rocznicę zakoń
czenia wojny odbył się zorgani
zowany przez ZZK „Kolej arzOlsza“ II ogólnopolski zjazd sa
mochodowy i motocyklowy do
Oświęcimia. Uczestnicy zjazdu
oddali hołd ofiarom hitlerowskich
obozów śmierci.
Sukces

Nauczyciele wychowania fizycznego szkol Śląskich zebrani na konferencji w Katowicach
Foit. Cz. Datka

Wielocha

POZNAN. Na tarze trawiastym
w Ławicy odbyły się wyścigi moto
cyklowe zorganizowane przez Motoklub „Unia” Poznań, Poszczegól
ne biegi wygrali (125 ccm) Szczu
rowski („Gwardia“ Bydg.) — 18:07,9
min., do 200 ccm — Szczurowski
(„Gwardia“ Bydg.) 19:17. min., do
250 ccm — Milewski (Unia Poznań)
15:19,8 min., ponad 350 ccin Mieloch
14:47,3 min., 2. Nowacki (Unia Po
znań) 14:48,9 min., 3. Żymirski (Okęcie — Warszawa) 15:31,6 min.
W biegu finałowym po wycofaniu
się Nowackiego startowało tylko 3
kierowców. Bieg wygrał Mieloch
w czasie 1.5:44 min. przed Zymirskim i Markowskim. Trasa wyno
siła dla wszystkich biegów 10 okrą
żeń toru tj. 20 km. Nagrodę Gazety
Poznańskiej“ zdobył zespół Motoklubu „Unia“ Poznań 9 pkt.

W zjeździe wzięło udział około
100 samochodów i przeszło 1.500
motocykli ze wszystkich stron
Polski. Najliczniejszą była ekipa
krakowskiego klubu motocyklo
wego, która też zdobyła nagrody
za najliczniejszy udział. Nagroda
za największą ilość przejechanych
kilometrów w klasyfikacji zespo
łowej przypadła motocyklistom
warszawskiej „Gwardii“, a na
grodę indywidualną za najwięk
szą ilość przejechanych kilome
trów (1.200 km) zdobył Garguł, z
bytomskiej „Polonii“.
Uczestnicy zjazdu złożyli wień
ce na miejscu straceń w Oświę
cimiu — na terenie bloku Nr. 11.
GDYNIA. W Gdyni odbył się trójmecz motocyklowy pomiędzy czoło
wym, zespołami Ligi Żużlowej unia
— Olimpia (Grudziądz), Związkowcem
(Gdańsk) oraz Ludoiwym Zespołem
Sportowym Zatoka (Puck).
W ogólnej punktacji zwyciężyli żuż
łowcy Grudziądza — 19 pkt. przed
Związkowcem (Gdańsk) — 12 pkt. i
LZS Zatoka Puck — 12 pkt.
A Opolski Klub Motocyklowy or
ganizuje w najbliższym czasie w Opolu „Pierwszy krok" w kategoriach
125 , 200, 250, 350 1 ponad $50 ccm uli
cami Nysy Łużyckiej,, Sienikiewittaa,
plac Kopernika 1 Oleską.

zagaił wiz. mgr. Mikołai Bańczyk. cji, któraby zwycięsko stawiła czoło Illllllllllllllllllllllllllllllllllll«
Zapoznał on obecnych 0 programem koalicji innych okręgów.
i udzielił głosu nowemu naoz. wyda.
O tym,, że aspiracje naszych ucz
SP ob. Zawodzie, który w powital niów i uczennic są wysokie, świad
czy najlepiej fakt, że wielu nauczy Pierwszy rejs statku wczasowego
nym przemówieniu powiedział:
cieli w. f. występowało o wyznacze
„Cały naród zdecydowanie wstą
nowych minimów eliminacyj
pił na drogę do socjalizmu. Sport nie
gdyż zeszłoroczne są już na
szkolny będący podstawową bazą nych.
sportu w Polsce, nie może przy niskie.
Następnie zabrał głos dyr. WUKt*
OD WISŁY powiewał chłodny
na Śląsku. Bogusz Sta
tym pozostać w tyle. My wycho St. Kisieliński, omawiając strukturę wietrzyk, który wypłoszył z po »Bałtyk« kuszowa
nisławski — pracownik „Społem“,
wawcy fizyczni przede wszystkim ot®. aportu w Polsce podkreślając,
szybko znalazł wspólny język z
musimy zrozumieć te wielkie prze że GUKF i Ministerstwo Oświaty dba kładu nawet najbardziej cier
Majewskim Stanisławem — po
miany. jakie dokonywają się w o podniesienie poziomu wych. fiz. w pliwych pasażerów, niebo jednak
Polsce Ludowej Musimy zrozu szkołach, czego dowodem otwarcie wróżyło na jutro pogodę. Na głów
mocnikiem stolarskim Będzińskiej
mieć, że wych. fiz, ma też wy Liceów Wych. Fia., które dostarczą nej przystani warszawskiej na
Fabryki Mebli. Fakt, że 80 % pa
znaczane poważne miejsce w ol szkolnictwu podstawowemu nowych Wiśle, między „Poniatowszcza- gotowania. Ktoś przegląda książ sażerów pierwszego rejsu „Bałty
brzymim dziele całokształtu nowe fachowców w. f.
kiem" a czerwonym jeszcze od ki w bibliotece, instruktor kultu ku" to pracownicy fizyczni,
go wychowania. Nauczyciel w. f.
Wojewódzki inspektor W. F. ob.
musi dopomóc społeczeństwu i kia ' Madej zapoznał zebranych z regu farby ochronnej mostem średni ralno-oświatowy kontroluje stan świadczy, że robotnik umie w peł
sie robotniczej w tei akcji wycho laminem Odznaki Sprawności Fizy cowym, nie trudno było znaleźć pudełek z szachami, warcabami i ni docenić nie tylko pobyt w do
innymi pasjonującymi „grami" mu wypoczynkowym, ale umie i
wania nowego człowieka. Nie mo cznej,. która niewątpliwie wpłynie lśniący, bielutki „Bałtyk“.
żemy traktować sportu tylko dla również na podniesienie poziomu
Ostatnie wątpliwości rozpraszał Przez otwarte drzwi maszynowni chce korzystać z zupełnie no
samego sportu.
duży, czerwony napis obok zna widać olbrzymie czarne cielsko, wych atrakcyjnych form wcza
sportu w szkołach.
Przed polskim sportem stoją
Po żywej dyskusji przystąpiono nego już w całej Polsce godła które wkrótce zastukoce miaro sów.
wielkie zadania polityczne: uma- do drugiej części programu, miano F. W. P. Nowiuteńki, a właściwie wo, wprawiając w ruch łopaty
Ostatnie minuty schodzą szyb
sawienie, zainteresowanie nim ca wicie do przygotowania zebranych odnowiony „prosto z igły“ „Bał śrub. Na samym dole przedstawi ko i trzeba z uwagą patrzeć w
łego społeczeństwa nie tylko w do egzaminu na sędziów Idkoatle- tyk“ już za kilkanaście minut
miastach, ale i na wsi. gdzie na tycznyeh, siatkówki, koszykówki,
tym odcinku jest jeszcze dużo do saczypiomiaka i piłki rocznej ko- miał odbić od brzegu, niosąc na
swoim pokładzie w stronę „Gdań
zrobienia. Do realizacji tych za
ska“ pierwszych wczasowiczów,
dań potrzebna nam jest nowa
wiedza i to nie tylko fachowa, ale
którzy nie przestraszyli się ka
.nade wszystko ideologiczna, którą
pryśnej zwykle, majowej pogody.
zdobyć można w Partii. ZMP i
1 maja wszyscy z entuzjazmem
szkole, pamiętając, że dają one
obserwowali wspaniałą rewię sił
kierunek wychowania nowego czło
NW*'' pokoju, manifestujących w robot
wieka, który ma być budowni
nicze święto. Teraz po zwiedzeniu
czym socjalizmu".
trasy W. Z. i obu wspaniałych
Huczne brawa po tych słowach,
muzeów niedaleko „Poniatowświadczyły, że nauczyciele wych.
fiiz. dobrze zrozumieli zadania, jakie
skiego“,
pierwsi
pasażerowie
są przed nimi stawiane.
„Bałtyku“ mieli zacząć ciekawą,
Z kolei wiz. Bańczyk omówił naj
wczasową przygodę.
aktualniejsze zagadnienia sportu
Nie można się nawet dziwić, że
szkolnego, z których na czoło wy
na pierwszy rejs przyjechała ich
bijają się Szkolne Igrzyska Sporto
stosunkowo mała ilość i sporo
we w Warszawie i tako eliminacje
wygodnych kabin pozostało bez
pasażerów.
Początki
istnienia
OLSZTYN. W woj. olsztyńskim
Funduszu Wczasów były daleko
ukończyło biegi 9.772 osoby, udział
wsi wyraził się cyfrą 4.110 uczestni
trudniejsze, a dzisiaj szczególnie Statek „Bałtyk”, który wyruszył na pierwszą
sezonie podroż zu
ków. Spośród kończących bieg 7.612
w miesiącach letnich Rady Za
wczasowiczami
uczestników uzyskało minima od
kładowe i zarządy główne nie
znaki.
kładki, która za chwilę
mogą dać sobie rady z nalegania ciele Naczelnej Dyrekcji F. W. P stronę
sprawdzają po raz ostatni na wła przestanie łączyć „Bałtyk“ z brze
mi o dodatkowe skierowania.
Tuż pod jasną, nie zdepta
Na razie nic na to nie można sne oczy, czy na „Bałtyku“ wszy giem.
stko jest w porządku. Troska ta ną jeszcze deską, zgromadziła się
poradzić. Trzeba było korzystać jest
zupełnie usprawiedliwiona, grupka osób zamieniających oz możliwości i wybrać urlop zimą
słowa pożegnania.
lub wczesną wiosną, która szcze ponieważ obecnie „Bałtyk" jest statnie
— Napiszcie jak było, to i my
gólnie w górach daje niespotyka beni aminkiem Funduszu Wcza
wybierzemy! — krzyczy z
ne o innej porze roku wrażenia sów Pracowniczych, według wska się
ktoś w kierunku pokładu.
Za dwa lub trzy tygodnie ta sama zówek którego stocznia Państwo brzegu
już załoga wciąga kład
historia z naporem wczasowiczów wej Żeglugi w Płocku przystoso kę,A oto
bosaków chronią
będzie i z „Bałtykiem“. Dla ulo wała statek do użytku wczasowi jakiś uderzenia
statek od zniesienia na
kowania wszystkich przyszłych czów. Zniknęła więc zbiorowa stojącączas
w pobliżu barkę. Pierwsze
kandydatów na korzystanie z pły sala sypialna, a na jej miejscu uderzenia
kół chwytają przez mo
wającego wczasowieka trzeba by zbudowane zostały wygodne, 2 i ment
powietrze, ale już lewe „ła
kilkunastu „Bałtyków“, teraz je 4-miejscowe kabiny. Obszerna i pie“ wodę
i wkrótce za nim pra
jasna sala jadalna, dwa pokłady
Bramkarz — Rybicki był jednym dnak w pięknej, wysłanej chod — dolny i pływająca plaża u gó we. „Bałtyk“ przemyka się zręcz
z nielicznych jasnych punktów na nikami jadalni jest jeszcze dużo ry zapewniają doskonałe warunki nie pod przęsłem mostu średnico
szego teamu B na meczu z Rumu wolnych miejsc.
wego, robi zwrot i po chwili sy
Na samym dziobie kierownic wczasowania.
nią B w Warszawie.
Pierwsi kandydaci na rejs „Bał rena oznajmia, że sezon wczasów
Fot. API Froncfcowiak two, statku kończy ostatnie przy- tykiem" przybyli tutaj prawie z na Wiśle już został otwarty.
całej Polski. Motorowy Miejskiej Płock, Włocławek, Ciechocinek
Kolei Elektrycznej z Łodzi, Ro czekają z pięknem prastarych pa
Redaguje Komitet: Adres Redakcji: Katowice, ul. Młyńska *. Telefony: siński Józef, spotkał się tutaj z miątek, a polski Gdańsk przekaże
319-13. (wewnętrzny 004). 331-24. $55-82. Administracja: Katowice, ni. 3yń- ładowaczem kopalni „Prezydent" wszystkim pozdrowienia od mo
ska 9, tel. 309-73, (wewn.: kier. 009. dział prenumeraty 008). Sekretariat w Chorzowie — Śliwińskim Mie rza.
komitetu redakcyjnego dodatku ..Szkoła ma głos": Z. Orłowicz—Warszawa, czysławem. Pracownica cukrowni
„Bałtyk“, wczasy i morze — to
ul. Rakowiecka 23 — Konto P. K. O. HI-4950. Wydawca: ..Czytemik" Kato
wice, ul. 3 Maja nr 12. — Redakcja warszawska; Warszawa. uL Marsza!- Ostrowy, w powiecie Kutno, za wielkie i ważne rzeczy, które
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L. Rejewski
ce szkół warszawskich.
Fot. API — Franckowiak
du, pracownicą P. K. Z. G. z Miw Katowicach sŁ 80.— z przesyłka pocztową zł. 95.—
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