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Cracevia 1:4

(1:1)

prowadzi z Anglią

Gwardia Wisła - Polonia Bytom 4:2 (2:0)

o puchar Davisa 2:0

WCZASY

Ruch - ŁKS 2:3 (1:1)

7.48

ZZK-Polonia W. 3:2 (3:0)

Górnik - Warta 1:1 (0:1)
Lechla

- AKS 2:4 (2:3)
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Polska

Pradze odbył się międzypaństwowy
mecz szermierczy Polska — Czecho
Słowacja. W pierwszym dniu prze
prowadzono walki w szpadzie, któ
re zakończyły się wynikiem remi
sowym 8:8. Czech osiowa cv wygrali
jednak.tę konkurencje dzięki Lepsze
mu stosunkowi trafień 36:33. Pola
cy walczyli na ogół słabiej niż zwy
kle. do czego przyczynił się w -pier
wszym rzędzie późny przyjazd do
Pragi (w dniu zawodów na skutek
późnego -otrzymania wiz). Czechosło
wacja zmieniła przed wa'lką w szipa
dzie swój skład, desygnując do dru
żyny weterana Jungmana. liczącego

skoczył Adamczyk

-

pl<euszy

w

przekroczył

Pradze

Czechosłowacja

Markowska również wygrała 3
wólki (z Szu.cova 4:1. Szulcóvą II
4:1, Holubkova 4:2. przegrała nato
miast z Woffova 3:4.
Liszkowskiej przypadły 2 zwycię
stwa (z Woffova 4:1 i Hołubikovą
4:2 oraz porażki z Szulcóvą 0:4 i
Szulcova II 1:4.
Skppieniówna pokonała Holubkovą
4:1, a uległa Wcifowej 0:4. Szulco
vej 2:4, Szülcovei II 3:4. Za wodnica
ki swymi zwycięstwami udowodni
ły, że należą do klasy międzynaro
dowej.
Po południu odbyły sie walki w
szabli. Zawodnicy polscy wypadli
tym razem..o klasę lepiej niż w dniu
poprzednim, kiedy to- znać na nich
.było zmęczenie podróżą. Punkty dla
Polski zdobyli:
Sobik 4 (Śruta 5:4 Skiva 5:4,
Chmela 5:4, Kakos 5:2).
Zaczyk 3 (Śruta 5:0. Skiva 3:5,
Chmela 5:2. Kakos 5:3).
Fokt 2 (Śruta 5:1 Skiva 4:9,
Chmela 5:2, Kakos 2:5).
Wójcicki 2 (Śruta 5:2. Skiva 4:5,
Chmela 4:5, Keikos 5:1).
Najlepszym z zawodników pol
skich- był Sóbik a następnie Zaczyk.
Fokt na zwykłym reprezentacyj
nym poziomie. Debiutujący w re
prezentacji Wójcicki spisał się rów
nież dobrze.

lekko

1. Gwardia

Wisła,

2.ZZK

Poznań

i

2:1

3. Cracovia

W Lidze:
Szósta kolejka meczów ligo
wych nie wiele zmieniła w ukła
dzie sił ekstraklasy, poza tym, że
ZZK Poznań zwyciężając Polonię
warszawską wysunął się na dru
gie miejsce, choć od znajdującej
się na trzecim miejscu Cracovii
są kolejarze lepsi tylko stosun
kiem bramkowym.
Największą niespodzianką jest
wygrana AKS w Gdańsku. Dru
żyna ta wraca niewątpliwie do
formy i napewno jeszcze będzie
groźna dla najgroźniejszych. Le
gia warszawska nie ma wyraźnie
szczęścia do własnego terenu:
doznała już trzeciej z kolei poraź
ki w Warszawie. Mecz bytomski
Warta — Górnik zakończony re
misem miał przebieg niezwykle
interesujący i stał na dobrym po
złomie. Wisłą łatwo uporała się z
Polonią bytomską, która objęła
pozycję outsidera. Po tej niedzieli

Ostatnie walki drużynowe w boksie — Gedania

mistrzem przed Gwardią W*wa — Kasperczak
przegrał z Kargierem

—

Kruża zremisował

z Bazarnikiem * Chychła pokonał Kolczyńskiego
Polskę reprezentowali: Sobik, Za
czyk Fokt, dr Nawrocki. CSIi —
Rybka. Kakos. Jungman i dr Czartabela ligowa przedstawia się na-"
nohórsiki.
stępujące:
Zaczyk uzyskał 3 zwycięstwa z
Jungmanem 3:1, Rybka 3:2, KakoGwardia Wisła
' Sil)
24:12
6 (3)
ZZK Poznań
sem 3:2, pnzegrał z Caannołiorskiim
17:11
Cracovia
0:3. Sobik również 3 z Ozar9:8
polonia
Warszawa
noborskim. 3:2. Kakosem 3:2, Rybką
8:6
6 (5)
Warta Poznań
3:2. przegrał z Jungmanem 2:3. Na
14:20
6(9)
ŁKIS
Włókniarz
wrocki — 1 z Czerinoborskim 3:0, a
10:10
6(6)
Górnik
13:18
przegrał z Rybką 0:3. Jungmanem
6(8)
Ruch
11:17
2:3, Kakosem 2:3. F-oikt — Iz Jung
A-KS
10:16
Logia Warszawa
manem. 3:2. przegrał z Rybką 0:3,
10:18
Łechta
Czamohorskim 2:3 i Kakosem 1:3.
9:16
polonia Bytom
Wałki stały na średnim poziomie.
Zaczyk i Sobik byli najlepszymi rzawodn tikami i zademonstrowali dobrą
formę. Nawrocki słabszy niż zwykle,
Sensqcjffl ¡piłkarska
anać po nim przerwe w treningu,
Opinie o meczu
Fokt natomiast wyraźnie nie miał
swego dnia.
pas FRIEDRICH; „Jestem za Szwecja - Anglia 3:1 (3:0)
U Czechosłowaków najlepszym oka KPT.
dowolony z wyniku. Drużyna nasza
zał się Rybka. Podkreślić należy rów
była osłabiona. Poza tym Nawroc
Bież dobrą postawę Jungmana, kt.ó
ka była chora, a w szpadzie ze
względów od nąs niezależnych rów
ry imponował spokojem i rutyną
500.000 widzów starało się przez
SZTOKHOLM (tel.). Wygramy
nleż nie wykazaliśmy naszych moż
Praga, (teł.) Drugi dzień meczu
liwości, W dodatku jeden z zawód tym razem, czy nie? — pytała się cały tydzień o bilety wstępu na
przyniósł piękny sukces barwom
ników był zupełnie bez treningu a z niepokojem cała prawie ludność słynne boisko Rasunda w Sztok
polskim. Panowie wysrali szablę
ponadto brak było Dobrowolskie Szwecji. 7 razy już grała repre holmie, które jednak mieści tylko
go. W szabli cála drużyna zdała
11:5, a panie floret 9:7. a tym sa
egzamin. Sobik i Zaczyk byli naj zentacja piłkarska Szwecji (przy 40.000 widzów. W dniu meczu
mym cały mecz zakończył się zwy
lepszymi
i najpewniejszymi naszy pominamy: mistrz olimpijski) z re niewidziane dotąd pielgrzymki lu
cięstwem Polski w stosunku 2:1.
mi punktami. Debiut Wójcickiego
dzi wędrowały pod stadion, chcąc
W godzinach przedpołudni-owch. e wypadł na piątkę. Zapewnił on so prezentacją Anglii i 7 razy wy choćby blisko boiska słyszeć trans
bie miejsce w reprezentacji. Przy grali Anglicy. Tym razem w dru
w niedzielę rozegrano floret pań.
jcie bardzo serdeczne“.
żynie Szwecji wystąpiło 3 debiu misję meczu przez specjalne me
Wśród zawodniczek polskich na
strój przed zawodami nie był nad TRENER POLSKICH SZERMIERZY tantów. Brakowało emigranta gafony, instalowane przed boi
KEVEY: .Żałuję tylko, że Polacy Gunnara Nordahla. Szanse więc skiem i na wszystkich większych
zwyczajny. Nawrocka oo przyj eżnie startowali na mistrzostwach i w 8-mym meczu były dla Szwe placach miasta.
dzię do Pragi musíala poddać się
świata w Kairze, gdzie mieli po
operacji (ropne zapalenie okostnej)
Mecz wygrali zasłużenie Szwe
dów nie najlepsze.
ważne szanse na sukcesy“.
1 stanęła na planszy z obandar Oiwa
dzi w stosunku 3:1 (3:0). Pomoc
ną twarzą. Ale mimo to okazała się
i obrona całkowicie zaszachowała
najlepszą z Polek. Dobrze wypadły
linie ataku Anglików. Wyróżniał
Markowska i Liszkowska (Stanoszkówna). Skupień i ówna nie znala PZPN Franc ja-Gdańsk 4:3 (3:3) się olbrzymi Knut Nordahl, lewy
obrońca, brat emigranta. Atak
zła jakoś łaski u sędziów. Z Czechoslowa czek najlepsza była leworęka
Szwedów prowadzony był przez Jednym z największych osiągnięć w tegorocznych Biegach Narodowych
Szulcova. a także Woffova.
fenomenalnie szybkiego Gunnara jest duża ilość startujących młodych dziewcząt. Coprawda nie we
wszystkich miejscowościach start ich był gromadny, .ale w wielu wyPunkty dla Polski zdobyły: Na
GDAÑSK (tél.). Po występach w łowię kiedy doskonali technicznie Greena, który sam strzelił 2 bram padł naprawdę imponująco. Z szeregów tych początkujących lekkowrocka 3 (z Szulcova 4:2 Woffovą Warszawie,
Francuzi nadali bardzo silne tempo ki. Szwedzi znajdowali się w do atletek zasilona niewątpliwie będzie w przyszłości szczupła w tej
Poznaniu
i
Łodzi
pił

4:3. HohrUkova 4:3. porażki doznała karze polscy z Francji zawitali na a bojowi gospodarze umieli prze skonałej kondycji i szybkie tempo chwili nasza reprezentacyjna kadra kobieca. Na zdjęciu umieszczonym
Nawrocka jedynie od Szulcovej II Wybrzeże, gdzie rozegrali mecz z ciwstawić im ambicję i szybkość. gry pierwszej połowy zwiększyli powyżej widzimy fragment jednego z biegów w Katowicach, w którym
2:4).
miejscową' reprezentacją okręgu. Zmienność akcji i szereg .interesu jeszcze w drugiej.
dziewczęta wykazały dużo walorów sportowych. Poniżej w środku
Zakończył się on ich wygraną 4:3 jących sytuacji podbramkowych
Bramkę dla Anglików strzelił Michalina Piwowarówna z Gimnazjum Nr 4. która zdobyła pierwsze
w
dużym
napiętrzymały widzów
■lilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll (3:3).
miejsce, z lewej zdobywczyni drugiego miejsca Kazimiera Strakówna
Bentley. Sędzia Gialiazzi, Włochy, ze
Szkoły Zawodowej i Kochówna, która uzyskała trzecie miejsce.
Spotkanie miało charakter bardzo ciu.
bez zarzutu.
Fot. Dziiurzycld
żywy. Szczególnie w pierwszej poSkłady drużyn: PZPN (Francja)
... :
Najdak, Golbski, Maik, Łuckiewicz,
Bończak, Idczak, Lag, Jezuita, Sło
miany, Marciniak, Lewandowski.
Bratysławy
Związek Radziecki Gdańsk — Dąbrowski, Michalak, Zapaśnicy
Nowakowski, Pilarski, Mikołajski,
Mankiewicz, Sobociński, Duraj, Gro
newski, Maj, Kawczyński.
członkiem FKS
wygrali
ze
Sląskier
15 min. przyniosła pierwszą bram
kę gościom; Słomiany przechodzi
OSLO. W drugim dniu obrad obrońców
i strzela nieuchronnie w
Kongresu Międzynarodowej Fede siatkę. Dopiero w 25 min. praworacji Narciarskiej (FIS), który skrzydłowy Sobociński ostrym strza
odbywa się w Oslo, przyjęto na łęm pod poprzeczkę uzyskuje wy
rzeczywistych
członków
FIS równanie. Akcje gdańszczan z tą
KATOWICE. Międzynarodowe ści. Również waliza w wadze śre
W ringu na zmianę prowadzili
osiem państw, są to: Związek Ra chwilą nabierają rozmachu i płyn spotkanie zapaśnicze Bratysława dniej pomiędzy Gołasiem i Gre- walki Meszko (Bratysława) i
ności.
Lotna
piątka
ofensywna
go

dziecki, Argentyna, Boliwia, Chi spodarzy zdobywa teren i ciągle — Śląsk rozegrane w ub. sobotę goricką należała do ciekawych, Gburęki (Śląsk), na punkty-Ko
le, Izrael, Liban, Lichtenstein i gości pod bramką przeciwnika. Z w Hali Powy staw owej, zakończy mimo że mistrz Polski, Gołaś, był vac (Bratysława) i Jasiński
Portugalia. Wymienione państwa podania Duraja Gronowski uzysku ło się zwycięstwem gości 5:3. W słabszy niż zwykle.
(Śląsk).
były dotąd tylko czasowymi człon je w 29 min. prowadzenie 2:1, a w imieniu PZA przywitał Słowaków
Wyniki (na pierwszym miejscu
W niedzielę odbył się drugi wy
36
min.
Duraj
podwyższa
wynik
3:1.
kami FIS.
poseł Stachoń, wręczając kier, zawodnicy Bratysławy) — musza:
tego momentu goście stają się drużyny piękny upominek’ z wę Ondrejkovic wygrał na punkty z stęp czechosłowackich zapaśników,
W kongresie biorą udział dele Od
coraz niebezpieczni, a gdańszczanie
którzy tym razem zmierzyli się z
gaci 21 państw, w tym przedsta nieco „folgują“ kosztuje to ich w gla. Równocześnie obecny na za Czambergiem; kogucia: Matovic -áaz mío etsorupo ‘eoTAíOlsvtpí. fefis
wodach
dyr.
WUKF
prof.
Kisie

przegrał
z
taktycznie
dobrze
wal

wiciele Polski.
ostatnich minutach do przerwy ucięstwo 5:3 tym piękniejsze, gdyż
dwóch bramek strzelonych liński wręczył dyplomy zasłużo czącym Marcokiem; piórkowa: walczyła bez Jasińskiego (mistrza
OSLO. W czasie dalszych obrad tratę
przez
szybkiego
prawoskrzydłowego
nym
działaczom
Śl.
OZA
GburGregor zwyciężył walkowerem Polski) i Gry ta. Wyniki: AndrejKongresu Międzynarodowej Federacji
Narciarslkjiej postanowiono m. in. Laga.
skiemu i Jasińskiemu.
Kusza, posiadającego nadwagę; w koyic (B) przegrał na pkty z Wroną
przyjąć język rosyjski .jako jeden z
Poszczególne walki stały na walce towarzyskiej wynik był re (S), Wolek (B) z Tobolą,, Gregor
W drugiej połowie przeważają
języków urzędowych FIS oraz odrzu
cono propozycję krajów skandynaw goście, dla których już w 4 minu średnim poziomie technicznym, z misowy; w lekkiej: Kovac zwycię (B) Wygrał z młodym Szeją; Kovac
1 .z kierowników drużyny fran- skich, w sprawie wprowadzenia do cie decydujący punkt o zwycięst wyjątkiem spotkania Kuligow- żył Kuligowskiego i w półśredniej (B) legł na łopatkach w 3 min. ze
programu przyszłej Olimpiady Zimo wie uzyskuje ich najlepszy gracz skiego (Sl.) z Kovacem (Bratysła Mesesz Pielorza; w średniej: Gre- Szklarzem; Nesesz (B) w 8 min. po
’““e> Gattego z najcenniejszą na- wej
konkurencji orientacyjnej. Kon środkowy napastnik Słomiany. Od wa), zakończonym niezasłużonym
? ““I za wyścig Praga—Warszawa, kurencja
gcricka uległ Gołasiowi; w pół łożył Nawrata; Gregoricka (B) prze
ta miała polegać na znale wyższej przegranej uratował go
z Gołasiem, Gaba (B) zwy
vucnarem Prezydenta RP Bolesława zieniu i osiągnięciu
zwycięstwem Kovaca. Ogłoszony ciężkiej Gaba położył w 7 min. na grywa
przez zawodni spodarzy doskonały bramkarz. ,
ciężył w 2 min. Ziętka; Valent (B)
leruta, który po zakończeniu wy- ków kilku punktów, oznaczonych
na
opuun.UA się
OŁ^ złi burzą
MUJ.z^ sprze- I ivpei
UJM JD<LAJLLSZ.ä,
W Ult^ZdX
łopatki
Banisza, ÖLa w
ciężkiej Va- przegrał po wyrównanej walce z
Sędziował p. Michalak z Gdańska. werdykt spotkał
■Su wręczył kolarzom, Francji ma,pié oraz powrót do puhktu . wyj
ciwów licznie zebranej publiczno- I lent przegrał z Urgaczem.
Urgaczem.
ściowego możliwie najkrótszą trasą. Widzów 10 tysięcy,
wicepremier. A. Zawadzki.

__________________________________

Legia nie ma szczęścia 13 min. W 28 min. sędzia nie ti
zna! bramki, strzelonej przez Po
II
LIGA
do własnego boiska świata, ten jednak w 32 min. zdo
by! jednak następny punkt. Osta
po zwycięstwie z Polonią W-wa
WARSZAWA (tel.). Rozegrany tnią bramkę strzelił w 4 minucie
POZNAÑ (tel.). Spotkanie o mi- lepiej go wykorzystywała. Ład w Warszawie mecz piłkarski o mi Radoń, nie bez winy Skromnego.
Btrzostwo ligi między ZZK Po nych akcji prawie nie byłe widać. strzostwo I Ligi pomiędzy Craco- Ostateczny wynik — 4:1 (l:lk dla Południe
połowy gry tyły gości nieszczelnie
kryły napastników miejscowych
znań i warszawską Polonią za Nie było też myśli przewodniej vią i Legią zawiódł oczekiwania Cracovii. Widzów 5.000.
OGNIWO TARNOVIA — PAFA- którzy zdobyli dwie bramki przez
kończyło się zwycięstwem pozna w grze, wszystko szło od przypad publiczności. Obie drużyny grały
Polotaka i Cebule. Dalsze wyp%
WAG 4:1 (3:0)
bardzo słabo. Mecz nie przypomi
niaków w stosunku 3:2 (3:0).
Sukces
ku do przypadku.
zespołów na skutek dobrej gry
TARNÓW, (tel.) Poziom tego obu
nal niczym spotkania dwóch eksZwycięstwo gospodarzy było w
Ruch wystąpił bez Przecherki traklasowych zespołów. Drużyną
spotkania o mistrzostwo II Ligi nie bramkarzy nie przyniosły zmian,
pełni zasłużone. Ód wyższej po
AKS-u
odbiegł od poziomu klasy A. Druży U gości wyróżnił sie lewy Obroń
rażki uratował warszawian bar i Cieślika. ŁKS w komplecie. bezsprzecznie lepszą była Craco
na Tarnovii bez chorego Kuczyń ca Bubel, Orłowski jako Stoper oraz
U gospodarzy Piątek w pomocy via, która grała bardziej zespoło
dzo dobrze broniący, Boruta.
skiego, którego zastąpił Brożek, za Baraniak na środku ataku. U gospo
Przebieg meczu: Początkowo i Oślizlok w obronie grali najle wo i lepiej technicznie. Atak
wiodła zupełnie 1 mimo wysokiego darzy najlepiej zagrał na pomocy
na Wybrzeżu
piej,
w
ŁKS-ie
—
Hogendorf
i
jej operował szybkimi przyziem
gra wyrównana. W 15 minucie
zwycięstwa, zagrała jak na Ligę nowicjusz Potoczek oraz Cebule w
Łącz.
nymi podaniami .Dużo gorzej wy
Tomczyk z pozycji spalonej uzy
słabiutko. Najlepszym zawodnikiem ataku.
W pierwszej części na polu padły linie defensywne. Parpan
Gdynia (tel); Lechia miała w był Barwiński, dobrze zagrał rów Sędziował Budkiewicz z Warsza
skuje bramkę, nie uznaną przez
sędziego. W 8 minucie Boruta o- ŁKS-u znajdowało się przeważnie po kontuzjach z meczu z Rumu meczu z AKS-em swój najsłabszy nież nowicjusz Gaweł w pomocy. wy. Publiczności 3000 osób.
bronił efektowny Strzał Anioły. 21 graczy. W 18 minucie Morys nią grał słabo, lecz wystarczają dzień w obecnym sezonie. Gdań Atak zasilany był często przez nie
Tarnovia
6 11 19:4
Przeważają gospodarze. W 15 mi strzelił z 12 metrów na bramkę, co dobrze na drużynę Legii. Z szczanie, którzy już po dwudzie zmordowanego Pirycha I.
Radlin
6
8 12:6
Bramki: w 10 min. rzut karny za Górnik
nucie Gierwatowski inicjuje prze uznaną przez sędziego, ale nie obrońców lepszym był Glimas; w stu paru minutach prowadzili w rękę
«ikra Częstochowa
6
7
12:10
Roik III. W 27 Baildon
6
7
8:7
bój, podaje Jaźnickiemu, który z uznaną przez... graczy ŁKS-u, któ pomocy Jabłoński II zagrał wy stosunku 2:0, pozwolili nie tylko min. wykorzystuje
Kokoszka podwyższa do 2:0, polonia Świdnica
6
6
9:11
rzy
dla
udokumentowania
swego
jątkowo
fair.
Legia
od
15
mihuty
trzech metrów przenosi nad po
odebrać sobie zwycięstwo, ale i a w 42 min. Roik III zdobywa 3 Chełmek
6
6 11:16
przeczką. W 28 minucie Białas w niezadowolenia, zeszli z boiska, u- pierwszej połowy grała w 10-tkę, w drugiej połowie narzucić styl bramkę. Po przerwie lewy łącznik Polania Przemyśl
6 5 14:15
6
4
8:13
gości, Nimske, w 5 min. zdobywa Naprzód Lip in y
zamieszaniu podbramkowym zdo ważając, iż sędzia przed strzałem gdyż w tym czasie sfaulowany gry przeciwnika.
6
3
6:10
bywa prowadzenie. W dwie minu Morysa odgwizdał rzekomo faul. przez Glimasa zeszedł Wilczyński.
Do przerwy, mimo że Ślązacy punkt honorowy. W minutę później Pafawag
Gwardia Kielce
6
3
7:14
Barwiński
uzyskuje
najpiękniej

ty później Słoma za rękę Prus Dopiero kierown. drużyny ŁKS-u, Prawdopodobnie ma on złamaną byli szybsi, jednak współpraca szą bramkę dnia z rzutu wolnego.
Północ
kiego egzekwuje rzut wolny, u- Rutowicz, przy pomocy dyrektora łękotkę. Jedynym wartościowym poszczególnych formacji gospoda
miała jeszcze wiele oka
zyskując drugi punkt. W chwilę Woj. Urz. Kult. Fiz., Kisielińskie zawodnikiem drużyny warszaw rzy pozwoliła na utrzymanie gry Tamovia
POMORZANIN — BZURA
do podwyższenia wyniku, jed
później Białas uzyskuje z wolne go, nakłonili piłkarzy do powrotu skiej był Mordarski w ataku. O- otwartej. W drugiej połowie le- zji
CHODAKÓW 2:1 (1:1)
nak napastnicy zaprzepaścili wiele
prych
zagrał
na
środku
pomocy,
na
boisko.
W
32
min.
Janeczek
go z 16 metrów trzecią bramkę.
chiści grają chaotycznie.
dogodnych sytuacji. Sędziował HaTORUŃ, (tel.) — Pomorzanin od.
ale
widać
było,
że
ta
pozycja
mu
Od tego momentu poznaniacy za uzyskał ze sporadycznej akcji i
Pierwsze minuty należą do A. zelbusz z Warszawy.
niósł niezbyt przekonywujące zwy
czynają spychać gości do defen powstałego stąd zamieszania pod nie pasuje.
K. S. Przebój Cholewy w 5 mi GÓRNIK RADLIN — NAPRZÓD cięstwo. W meczu tym zagrał słabo
sywy, nie wykorzystując jednak bramkowego, wyrównanie.
zwłaszcza jego atak. W .pierwszej
nucie ratuje Pokorski. W trzy mi
LIPINY 3:1 (0:0)
Skromny miał dużo roboty,
zaznaczyła się lekka prze
dogodnych sytuacji.
LIPINY. — Obie drużyny zagrały połowie
W drugiej połowie obraz gry lecz ponosi winę jedynie za ostat nuty później z centry Goździka
waga gospodarzy. W drugiej przez
Po zmianie pól, gra jest wy zmienił się o tyle, że teraz prze nią bramkę. Jako całość Cracovia Kuksewicz strzela pierwszą bram poniżej swych możliwości, szcze 20 minut inicjatywa należała do
kę dla gdańszczan. W 23 minucie gólnie słabo wypadły linie napadu. Bzury. Końcówka stała znowu pod
równana. W 16 minucie Tomiak ważnie 21 graczy znajdowało się wypadła o wiele lepiej.
Lechia uzyskuje następny punkt Pierwsza połowa upłynęła pod zna znakiem ataków Pomorzanina. Bzu
broni silny strzał Ochmańskiego. na polu Ruchu. Łącz uzyskał w 20
Bramki padły w następujących ze strzału Rokosza. W 4 minuty kiem nieznaczne) przewagi Naprzo ra jako zespół zaprezentowała się
W 24 minucie Gierwatowski, wy minucie bramkę główką, a w 31
du, nie wyzyskąnej jednak cyfro
korzystując błąd Tomiaka, uzy min. Baran podwyższył z wolne minutach: w 27 min. Poświat nie później Spodzieja przerzuca gło wo. Po przerwie Sytuacje nie uległa lepiej od gospodarzy. Bramki dla
skuje pierwszy punkt dla Polo go wynik na 3:1. Ruch grał teraz spodziewanym strzałem zdobywa wą piłkę nad wybiegającym bram zasadniczo zmianie aż do momentu, zwycięzców zdobyli Brzeski i Remdla pokonanych Błaszczyk.
nii. W 35 minucie Wojciechowski lepiej i ostatnie 10 minut nale pierwszą bramkę, w 43 min. Są karzem, lokując ją po raz pierw kiedy atak Górnika, inicjując ładny becki,
Sędzia Bocko z Kielc słaby. —
z Rybie*- szy w siatce gospodarzy. W 39 mi przebój, zdobył pierwszą bramkę Widzów
I z wolnego zdobywa bramkę, żało już do niego. W 42 min. sę siadek zderzył się
5.000.
której sędzia nie uznaj e z powo dzia podyktował ll-kę dla Ruchu, kim, który wybił piłkę pod nogi nucie Spodzieja wykorzystując ze strzału Dybały. Od tej chwili
WIDZEW
— GARBARNIA 0:2 (0:0)
gra
nabrała
szybkości
i
stała
na
Mordarskiemu,
a
ten
przytomnie
błąd
obrony,
strzela
.
wyrów

du spalonego. Wynik dnia ustala którą pewnie Bomba zamienił na
dobrym poziomie. Wy
ŁÓDŹ, (tel.) Leader grupy północ
skierował ją w siatkę. Po przer nującą bramkę. l^Wf^dn Cho stosunkowo
w 39 minucie Ochmański, wyko bramkę.
równującą
bramkę
dla
Naprzodu
"W^taie-sfau zdobył Kubocz. Drugi punkt zdoby nej Garbarnia odniósł dalsze zwy
wie dalsze bramki dla Cracovil lewa przebija
rzystując niedopatrzenie Tarki.
cięstwo, zwyciężając w Łodzi ze
Widzów około 8.000.
zdobyli Różankowski II główką w lowany na polu karnym. Jandu- wa Górnik z bramki samobójczej spół
Sędziował Kukucki z Gdańska.
Widzewa 2:0 (0:0). Gra była
da egzekwuje jedenastkę i uzy Lipin, trzecią wreszcie bramkę żywa, interesująca miejscami ostra.
Widzów ok. 8000.
Remis Warty
strzela obok wybiegającego bram Garbarnia przewyższała gospodarzy
skuje trzecią bramkę dla gości.
Ruch znowu przegrał
Po zmianie pól już w trzeciej karza Majchrzak tuż przed końcem technicznie.
meczu. W drużynie zwycięzców naj W pierwszej części gra była wy
minucie Cholewa strzela głową lepiej
z
Szombierkami
zagrali Pytlik i Grzegoszczyk, równane. Po przerwie Garbarnia
— Grali jak partacze! — po
czwartą bramkę, ustalając wynik u pokonanych
Kubocz.
wiedział jeden z kibiców, wycho
i zdobyła bramki przez
dnia 4:2 (3:2) dla AKS-u. AKS
Widzów około 4.000, sędziował przeważała
Foryszewskiego ;i Parpaba II. Ostat
dząc ze stadionu po meczu ŁKS —
BYTOM. Do spotkania tego w 7 min. zdobyła prowadzenie że uzyskuje przewagę i mimo paru dobrze ob. Szczur ze Sosnowca.
ni kwadrans należał do Widzewa,
Ruch. Właściwie niewiele więcej górnicy wystąpili z 5 rezerwowy strzału Opitza. Odtąd jednak ton groźnych wypadów Lechii wynik
który nie potrafił przewagi uwy
POLONIA ŚWIDNICA —
można o tym meczu powiedzieć. mi, wśród nich brak było bram grze nadawali miejscowi, stwa pozostaje bez zmian.
CHEŁMEK
2:2
(2:0)
datnić cyfrowo.
Był beznadziejnie słaby. ŁKS karza Junga, który uległ ciężkie rzając często pod bramką Warty
W AKS wyróżniła się para
Widzów około 2.000. Sędzia p.
ŚWIDNICA,
(tel.)
—
Do
przerwy
grał o odrobinę lepiej od Ruchu. mu wypadkowi. Warta wystąpiła bardzo groźne i emocjonujące mo obrońców, środkowy pomocnik grająca z silnym wiatrem Polonia Koczur
z Dąbrowy Górn.
Słaby był też sędzia, który dysku w komplecie. Widzów około 8.000. menty.
Szczególnie ruchliwym oraz w napadzie Spodzieja, Mu ma zdecydowaną przewagę. Cheł
GWARDIA
SZCZECIN — RADÓtował z graczami i wydawał de
Mecz od początku do końca na w ich napadzie był Krasówka, skała i Cholewa, w Lechii cała mek zbiera całą drużynę do obrony,
MIAK 2:1 (2:0)
cyzje zgoła nieoczekiwane. Wiatr leżał do miejscowych, którzy nie a także na prawym łączniku — drużyna zagrała słabo.
ograniczając się jedynie do wy
SZCZECIN, (tel.) Bramki dla Rapadów. Mimo dobrej gry tyłów
był dalszym czynnikiem, wpływa spodziewanie zagrali bardzo do Fuchs.
gości, a zwłaszcza bramkarza, Po domieka zdobyli: Czachor I i; Czającym obniżające na poziom gry. brze we wszystkich liniach, a
Po zmianie pól miejscowi po
lonia zdobywa 2 bramki przez Kie- chor II. dla Gwardii Wielga., Sę
W pierwszej połowie był on na w szczególności w defensywnych. pełnili jednak błąd taktyczny,
rycha w 24 min. i Cichego w 45 mi dziował Chrostek ze Świdnicy.
Liga
wet pomocnikiem Ruchu, ale... nie Warta tylko przez okres pierw przesuwając Fuchsa na prawe
nucie. Po przerwie Chełmek ma
Mecz należał do ciekawych, przy
nie pomógł. W drugiej — wspie szych 10 minut pokazała przebły skrzydło, przez co atak miejsco
krótki okres przewagi, w czasie czym miejscowi mieli większą prze
rał drużynę ŁKS-u, która na ogół ski dobrej formy, dżięki czemu wych stracił na sile przebojowej.
którego uzyskuje wyrównujące wagę, zwłaszcza w ostatniej fazie
szczypiorniaka
bramki przez Optułowicza i Borow gry. Gospodarze przegrali mecz me
Górnicy dopiero w 23 min. po
skiego. Sędziował mgr Terek z Gli słusznie. Byli oni przeciwnikami
przerwie z pięknie wypracowane
wic b. dobrze. Widzów 3 tysiące.
równorzędnymi. Pod koniec gra
go podania lewoskrzydłowego Druga runfla rozgrywek o mistrzo GWARDIA KIELCE — POLONIA niepotrzebnie, się zaostrzyła, była
Pozdrowienia sportowców Rumunii
stwo
Ligi
Szczypiorniaka
zaczęła
się
Rynka, bombą Krasówki zdobyli pofl znakiem zwycięstw faworytów,
jednak na ogół ciekawa.
PRZEMYŚL 4:4 (2:1)
zasłużone wyrównanie.
co pozwala już teraz na typowanie
KIELCE, (tel.) Kielczanie wyka
leaderów obu grup.
zali brak rutyny meczowej, mając PTC — LUBLINIANKA 3:2 (2:1)
Zawody prowadził Seichter z zdecydowanych
W grupie I wysunął się na czoło bowiem po przerwie wynik 4:1 na PABIANICE (Tel.) Zespól PTC po
Krakowa na ogół dobrze.
AKS Chorzów bez Jednej porażki, swoją
korzyść, pozwolili sobie strze konał niespodziewanie groźną dru
Pod względem poziomu, był to przed Pogonią katowicką, w grupie H lić 3 bramki
w 15 minutach. Gwar żynę LubHniankl, mimo iż w drugiej
dotychczas najlepszy mecz roze prowadzi Kolejarz (Leopolia).
dia zagrała słabiej niż zwykle, połowie grał w dziesiątkę, bowiem
KOLEJARZ ÍLEOPOLIA) OPOLE — szczególniej
grany w tym roku w Bytomiu, KOLEJARZ
w liniach defensyw zawodnik Zuber doznał poważnej kon
(ZZK) Gniezno 15:<l (7:1)
tuzjl głowy, został zniesiony z boiska
przy czym dominowało szybkie OPOLE. Gra na średnim poziomie, nych.
a następnie odwieziony do szpitala.
Pierwszą bramkę dla gości strze Bramki
tempo.
Tempo dość szybkie. Gospodarze gó
dla zwycięzców zdobyli: Muer
rowali zdecydowanie nad zespołem lił W 16 minucie Szurawski, w mi
gości. Bramki dla nich zdobyli: Hel- nutę później Machel wyrównał. Do 2 1 Zuber 1 z karnego. Widzów 3.000
Wisła zepchnęła
teuer 6, Pasoń 5, Kulik, Kampa, Ka- przerwy Gwardia strzeliła drugą Garbarnia
6 12 24:2
niut 1 Barecki po 1. Dla gości Birfei bramkę przez Ziembę. Po przerwie Ostrwią
8 18:8
6
Polonię Bytom
ner s i Maciaszczyk 1, Sędziował Po kielczanie uzyskują dalsze bramki Radomiak
8 14:7
6
toczek % Chorzowa,
8 15:10
6
Pomorzanin
przez
Naporowskiego
i
Kulesę.
Od
na ostatnie miejsce
8 17:15
6
WŁÓKNIARZ (ŁKS) LODZ — CURO- tego czasu Gwardia spoczywa na Lubllnianka
5 13:11
6
Gwardia
Szczecin
BRY
GROSZOWICE
6:3
(2:2)
Kraków (tel.). Wybitnie nierów LODZ. Niespodziewana klęska Chro laurach, powalając sobie strzelić Bzura Chodaków
4 13:10
6
2:8
4
6
ny poziom wykazały obie druży brego z Groszowi« w spotkaniu z łódź 3 bramki przez SzurawSkiego, Gro Widzew
7:23
6
2
PTC
kim
Włókniarzem
spowodowana
zo

nie
i
Z
awarskiego.
Sędziował
Gra

ny w tym meczu. Do przerwy Wi
3:25
1
6*
Ognisko Siedlce
słabymi zagraniami ataku । o- bowski. Widzów 5 tysięcy.
sła grała bardzo dobrze, a Polo stała
brony. Włókniarz na zwycięstwo w
nia przy wybitnym szczęściu stra zupełności zasłużył. Bramki dla ło BAILDON KATOWICE — SKRA
I Mistrzestwe
CZĘSTOCHOWA 2:3 (0:2)
ciła tylko dwie bramki, które dzian zdobyli: Szulc 3, Huben 2 1 Gro
strzelili Giergiel w 14 minucie blewski .
Katowice. Składy drużyn: SKRA:
Opolszczyzny
oraz Gracz z karnego w 33 min. CRACOVIA — AZS KATOWICE Borowiecki, Wójcikowski,, Bubel,
9:4 (4:1)
Łyszcaacz. Orłowski. Serdak, Pur
Wiele strzałów napastników Wi
Zdecydowana przewaga Craco go!, Seifryd, Baraniak Malkiewicz FINAŁOWE SPOTKANIA OPOLSKIE
sły przechodziło tuż obok słupka,
GO CH5PN
Jędrzejewski. BAILDON: Szyb,
lub też były wybijane przez bram vii dla której bramki zdobyli: iTrąbka,
Pohl. Potoczek Kuczmie? ZABRZE, pierwsza niedziela roz
Więcek5,
Ludzik
i
Patuła
po
karza gości. Po przerwie Wisła
ra, Cichy, Marsza,1. Cebulą, Loch grywek finałowych o tytuł mistrza
Opolskiego O'ZiPN 1 zarazem o repre
jakby zlekceważyła przeciwnika, dwie. Dla AZS Foksiński 2, Gro Krężel i Szymura
chowski
i
Go-rbiczan
po
jednej.
zentowanie Okręgu w rozgrywkach
przypuszczając, że gra będzie rów
Gospodarze
wystąpili
bez
lewego
o wejście do Ii ligi, przyniosła niespo
nie łatwa, jak do przerwy. Polow postaci porażki kandydata
Gniezno (tel.). Turniej hokeja obrońcy Kowacza. Goście zaprezen driarrkę
nía zaczęła atakować i zdobyła
towali Się jako ześoół wyrównany, na mistrza Metalu Bobrek z rezerwa
w zamieszaniu podbramkowym na trawie z udziałem Pragi, któ walczący bardzo twardo o każdą ligowej Polonii bytomskiej 0:2 (0:1)'V spotkaniach finałowych btorą upierwszą bramkę przez Trampi- ra zdobyła pierwsze miejsce zwy piłkę. Lotny atak, w którym pro dtzlał
4 drużyny Metal Bobrek Bytom
śza; w parę minut później ten sam ciężając kolejno: Kolejarza Gnie wadzą Baraniak i Malkiewicz do (mistrz gr. I) Górnik Mikulczyce
zno
3:0
(1:0),
Czarnych
z
Pozna

brze
był
zasilany
przez
pomoc
(Ser

(mistrz gr. II). Górnik Zabrze I P°wgracz zdobył wyrównanie.
nia 3:0 (2:0), Stellę z Gniezna
Łyszczacz), có łącznie z dobrą nl,a Ib Bytom (mistrz i wicemistrz
Zanosiło się na niespodziankę. 2:0 (1:0). Pozostałe wyniki: Stella dak.
n
obroną (Wójcikowski i Bubel) wy <rr. III). Niedzielne wyniki:
METAL BOBREK BYTOM — POLO
-Wisła jednak zaczęła grać moc Gniezno — Czarni Pożnań 2:0 starczyło im na remis. .
niej i z trudem nadrabiać braki, (1:0), Stella Gniezno — Kolejarz
NIA IB BYTOM 0:2 (0:1)
Na tle dobrze graiacei dfużyny BOBREK. Polonia wystąpiła z Ma"
zdobywając dalsze bramki przéz Gniezno 4:0 (2:0), Czarni Poznań gości
Baildon wypad! poniżej dejnkltói w bramce l Szmydem. Spot
Giergiela w 21 min. i Mamonia — Kolejarz Gniezno 0:1 (0:0). Dal swoich możliwości.
Zawiódł jak w kanie stało na dobrym poz'otnie i naw 30 minucie. Ostateczny wynik
poprzednich meczach atak miejsco leżsło do ciekawych mimo nerwowej
Piłka nożna
4:2 (2:0) dla Wisły. W Polonii po
wych, który pod bramka przeciw gry prowadzonej przez g osp-darzy, co
w głównej mierze było przyczynę wdobali się Trampisz i Wiśniewski, PertugaPa-Waiia 3:2 nika grzeszył nieudolnością strzało norażkl
Bramki día zwycięzców uzy
wą. Dę przerwy goście mieli dużą skali: Daslewlcz
pozostali starali się nadrobić bra
i Bughorblg. Zawo
przewagę. lotne ataki podobały się dy prowadził Pereł.
ki techniczne ambicją. W Wiśle
litanie
zebranej
publiczności,
która
Finlandia
GÓRNIK
ZABRZE
— GÓRNIK
grali wszyscy dobrze do przerwy,
żywo dopingowała gośoi. Wyróżnił
MIKULCZYCE 1:0 (0:0)
pó zmianie pól zawiodła pomoc.
się w tej części gry Baraniak, bę
ZABRZE. Jedyną bramkę dla
Gracz był na wysokości zadania.
Anglia B 0:4
dący inicjatorem wszelkich akcji o- brza zdobył Ptak w drugiej połowi«
Widzów 10 tysięcy.
fensywnych. On też zdobył pierwszą ^Zawody prowadził dobrze dr RĘ"
bramkę a prawego skrzydła (jako
Kolarze rumuńscy, którzy jechali w wyścigu Praga—Warszawa przy
z Prudnika. Publiczności Oko
środkowy napastnik) dalekim stnzs wuiśkl
wieźli od sportowców Rumunii pozdrowienia dla sportowców Polski miiiiiiiiiiiiiim
ło 2.000.
łem. W kilka minut później bram DROŻDŻOWNIA
za naszym pośrednictwem z okazjtSwięta 1 Maja. Przez 9 dni byli oni
WOŁCZYN — GÓR
karz gospodarzy Szyb wypuścił lek
Rumunia - Polska 85:32 (24:5)
jednak tak zaabsorbowani walką w wyścigu, że przekazali je dopiero pó
NIK BISKUPICE 1:1 (1:0)
ką piłkę a rąk. a wszędobylski Mal
zakończeniu zawodów w Warszawie. Powyżej nad podpisami najlep
WOŁCZYN. Zaległe spotkanie o «<
kiewicz uzyskał drugi Punkt dla straostwb opótelkiej ki. A gr. n. Bw>““
szych sportowców Rumunii widnieje napis: „Z Okazji 1 Maja, między
'-i dla Drożdżowni zdobył Konarze
gości.
narodowego dnia Proletariatu, życzymy Polskim Sportowcom nowych
Publiczności ok. 1.500 osób.
.
osiągnięć w ich pracy dla rozszerzenia sportu w masach oraz w wiel
Po przerwie goście opadli na si Cki.
w h®SKyl£<óujce
Ib Bytom
1 2 .z;0
kim dziele budowy sócjalizmu w Polsce. Niech żyje zjednoczona walka
łach, co wykorzystali miejscowi, *>Oton1a
Górnik
Zabrze
1
2
»'
.
<
ludów przeciwko imperializmowi anglo-amerykańśkiemu, walka o Pokój
inicjując niebezpieczne ataki. W Górnik Mikulczyce
1 ¡¡
Mecz odbyty w niedzielą w Bukareszcie
4 o Demokrację!"
1 O "
ciągu pierwszych 10 minut drugiej Metal Bobrek Bytom
ZZK

już

na

drugim

miejscu
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Kair, w maju
W Kairze, jak wiadomb odbyły
się szermiercze mistrzostwa świa
ta w konkurencji męskiej i ko
biecej. W Heliopolis-Palast, dziel
nicy europejskiej Kairu w 4 ol
brzymich salach przygotowanych
beż zarzutu do mistrzostw, na 8
planszach staczało zacięte boje
szermiercze 15 narodowości. Za
brakło niestety czołowych szer
mierzy świata — Węgrów, a tak
że Czśchosłowaków i Polaków.
Egipski Związek Szermierczy
dołożył wszelkich starań, aby mi
strzostwa wypadły okazale, co im
się też udało.
Walki na planszy stały na do
brym poziomie, walczono o każde
trafienie zacięcie, tym bardziej,
że finały ostatnich 16 zawodni
ków rozgrywano systemem pu
charowym. Trzeba więc było dać

Hotel Heliopolis w Kairze,
zé siebie wszystko i droga do
zwycięstwa nie była wcale łatwa.
Mistrzostwa zakończyły się powódżeniem Włoch. Zdobycie 5 ty
tułów mistrzowskich — rewanż
na Francji za Olimpiadę — pierw
szy raz w historii szermierki
Włoch zdobycie we wszystkich
konkurencjach drużynowych ty
tułów mistrzowskich, były dla
nich ogromnym sukcesem.
Francja i Belgia wprowadziły
w bój drużyny przyszłości — mło
dych chłopców od 17 do 20 lat,,
którzy bynajmniej nie przestra
szyli się sławy Włochów i walczyli
wspaniale. Gospodarze mieli też
nielada sukcesy: zdobycie trzech
trzecich miejsc w konkur. dru
żynowych i piękną walkę z Fran
cją O drugie miejsce; przegrana
w Szabli zaledwie dwoma trafie
niami przy stanie walk 8:8 — jest
dowodem, że zrodził się nowy,

Węgry

zdobyć

florecie

niebezpieczny konkurent dla na
szych szablistów.
Po naukę do Kairo przyjechali
Norwedzy, którzy poraź pierwszy
„robili" szablę oraz Turcy. Byli
także Szwedzi i Szwajcarzy, któ
rzy startowali jedynie w szpadzie,
posyłając w bój starych rutynia
rzy..
A oto wyniki szczegółowe:
FLORET DRUŻYNOWY: 1) Włochy, 2) Francja, 3) Egipt.
FLORET INDY WID
1) d'Orlola
(Francja), 2) No stroi R. (Włochy) 3)
Nostini J. (Włochy).
FLORET KOBIET: 1) Muller-Preis,
(Austria), 2) Lachman (Dania), 3) Gariłhe (Francja).
SZPADA DRUŻYNOWA: 1) Włochy, 2) Szwecja, 3) Egipt.
SZPADA INDYW1D.: 1) Manglarotti (Włochy), 2) Bougnol (Francja)
3) Carlson (Szwecja).
SZABLA DRUŻYNOWA: IJ WioChy, 2) Francja, 3) Egipt.

świata

mistrzostwo

<ÍB*ii±ynouuym

SZABLA INDY WID.: 1) Dare (Wło
chy) 2) Fellini (Włochy), 3) Stagni
(Włochy),
Szanse Polaków — nie ulega
wątpliwości, że w tej obsadzie
kobiety nasze miały b. duże szan
se, mistrzostwo tak w konkuren
cji druż. jak i indywidualnej.
Wicemistrzyni świata, Dunka
Lachman dwukrotnie przegrała z
Nawrocką w Hadze (4:0, 4:1), jak
i ze Skupieniówną (4:3). Mistrzy
ni Muller-Preis wygrała z Lach
man bardzo nieprzekonywująco
w trzech ciężkich walkach (4:3,
2:4, 4:3). W spotkaniach drużyno
wych zgłosiły się 3 drużyny (wło
ska, francuska i egipska), przy
czym najlepszymi były Włoszki,
które o klasę ustępują wyrówna
nej drużynie Polek. Jedna z naj
większych szans sportu polskie
go — mistrzostwo świata nie na
darzy się już tak prędko.

Drużyna szablowa byłaby praw
dopodobnie trzecia, gdyż z Wło Sensacja w szpadzie
chami przegrałaby napewno, a
16 zawodników rozegrało mistrzo
ciężką przeprawę miałaby z mło stwa Polski. Sędzia był aparat elek
dą drużyną Francji, jednak była tryczny, który tym razem przywie
ziony przez Budowlanych działał
by lepsza od Egipcjan i Belgów. sprawnie i wykluczał wszelkie po
System walk: po raz pierwszy, myłki. 2 półfinały wyłoniły 8 fina
w mistrzostwach zastosowano no listów. Niespodzianka było zdobycie
Polski przez Mroczka
wy system walk — podobnie jak mistrzostwa
(Budowlani Kraików), który w finale
w tenisie — systetn pucharowy: _ wygrał kolejno z Buczakiem, Dajprzegrywający 2 walki z tym sa włowskitn i Faktem. To ostatnie spot
o 1 miejsce składające się z 3
mym zawodnikiem odpadał od kanie
walk trwało 20 minut przy wielkim
dalszego udziału. System ten wy dopingu widzów i zgromadzony eh
magał zupełnie innej taktyki zawodników. Sobik. który przegrał
Faktem wygrał walke z Dajwłow.
walk od. dotychczasowej oraz do zskirn
i zaijął przed nim 3 miejsce. 5
skonałej kondycji zawodnika. i 6 był Zawadzki i Krzywiecki z
Zmusza on obecnie szermierzy do Krakowa. Walki były bardzo zacięte
gruntownej zaprawy, intensywne i do ostatniej chwili nie wiedziano
kto zdobędzie pierwsze 4 miejsca.
go treningu nie tylko szermier
czej, ale i gimnastycznej, wyma Szabla panów Ą Id.
ga większej koncentracji. Ten spo
Startowało 34 zawodników podzie
sób znalazł pełne uznanie u pu Innych na 4 grupy. Walczono każdy z
każdym.
W finale 16 — systemem
bliczności, która w dniach finało pucharowym.
Sobik znów był naj
wych, wypełniła po brzegi salę lepszym pozostawił za sobą
zawodów. Walki były też bardzo Przeździedkiego (Kraków).. Banasia
interesujące, a czas zawodów (Łódź), Fokta (W-we). Poziom walk
w szabli bardzo wysoki.
skrócony do jednej czwartej.
Floret pań
Ostateczna decyzja, czy system
ten zdał egzamin, zapadnie w
I tu nie obeszło sie bez niespodzia
czerwcu br. na kongresie w Pa nék. Niespodzianka było zajęcie
przez Skirlińską (Kraków) 2 miej
ryżu.
w którym odbyły się tegoroczne szermiercze mistrzostwa ¿wiata
Jan Nawrocki sce. Uległa ona tylko Skupieniównie
(Pogoń Katowice), która walczyła
bardzo dobrze, rozporządzała dużym
Tadeusz Mroczek
repertuarem ataków i dobrze areto
wała. Tym razem na 3 miejscu zna
2
grzyb)'
w barszczu
lazła się Nawrocka która pokonała
w 3 walkach Markowska (obie Ogni
wo W-wa).
Na planszy zabrakło tylko Zaczy
ka i Nawrockiego, natomiast licznie
czyli szermiercze mistrzostwa Polski i turniej MTP
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Tegoroczne mistrzostwa Polski w
szermierce organizował Poznański
Okręgowy Związek Szermierczy.
Skorzystał z tego, że równolegle od
bywały się Międzynarodowe Targi i
do programu włączono turniej o na
grody MTP. Chciano upiec na roż
nie dwie pieczenie. Pomysł dobry,
ele w praktyce okazał sie fatalny..
Przez trzy dni od 9 rano do 10 wie
czór (godzin przerwy obiadowej nie
Uczę) trwały walki na trzech a nie
raz .na czterech planszach. Poszcze
60
gólni zawodnicy stoczyli
walk. Jak na 3 dni to za dużo. Nic
też dziwnego że wyjechali zupełnie

przed

I

wypompowani, a niektórzy wycofiali
się w ostatnim dniu z turnieju száblowego MTP. To jeden minus záwo

Poczwórny sukces

Sobika

brano halę Wojewódzkiego Urzędu
Kul. Fiz. daleko za miastem,, za
miast zorganizować ie na terenie
Targów lub w śródmieściu. Nic też
dziwnego, że w ciągu trzech dni oglądało zawody zaledwie 150 osób.
A szkoda gdyż n. id. w ubiegłym ro
ku na Wystawie Ziem Odzyskanych
w® Wrocławiu oglądało zawody kil
ka tysięcy widzów. Ale dość narze
kań. Przejdźmy, do samego turnie
ju.

W zawodach brało udział 54 zawo
dników — najlepszych szermierzy
Polski. Na;większa drużynę, a zara
eem jak się później okazało najle
pszą przysłali „Budowlani“' z Krą-ko
wa. Zdobyli też jedno mistrzostwo
Polski, 2 wicemistrzostwa i w każ
dym finale mieli od 3 — 5 zawodni
ków. Sukces tym większy, że od 4
'.at nie maja trenera.
Walki prowadzono nowym syste
mem. W eliminacjach walczyli w
grupach ¡każdy z każdym, a w finale
8 lub 16. zawodników soosob. pucha
rowym. 2 walki do 5 trafień, u pań
do 4, w razie remisu trzecia décydu
List z Budapesztu jąca. Przegrywający odpada.
Najlepszym szermierzem turnieju
był Sobik K. (Pogoń Katowice), któ
Igrzyskami
ry wygrał 2 turnieje floretu i 2 sza
bli, -w szpadzie zdobył 3 miejsce.

Floret panów A Id
Akademickimi

Świata

Budapeszt, w maju f czas nieznane. Na miesiąc przed towy Narodowego Związku Stu
Międzynarodowy Związek Stu ' rozpoczęciem Olimpiady, cała re dentów Węgierskich, Andrzej Sadentów urządza w tym roku dzie prezentacja węgierska została ze mogyi.
Do 15 maja komitet, oczekuje
siąte Igrzyska Akademickie w brana w obozie kondycyjnym w
Budapeszcie. Rzućmy przy tej spo Tata. Olimpiada skończyła się zgłoszeń z poszczególnych krajów,
sobności okiem na powojenne la zdobyciem przez Węgrów 10 me dokąd wysłano zaproszenia, po
czerń zostanie ogłoszony dokładny
ta w sporcie gospodarzy tego dali.
rocznych Igrzysk. Na wiosnę 1945
Ubiegła zima minęła pod zna program Igrzysk, jakie odbędą
roku Węgry leżały w ruinie, a kiem sukcesów węgierskich ping- się w dniach między 14 i 21 sier
podobnie jak cały kraj, zrujno pongistów i łyżwiarzy, którzy zdo pniem br.
wane i zbombardowane były sta byli tytuły mistrzów Europy i
Sportowcy zagraniczni otrzy
diony i pływalnie; boiska były świata.
mają bezpłatne wizy wjazdowe i
pocięte rdwami przeciwbomboZ takim kapitałem wyników i 50-procentowe zniżki na kolejach
wymi. Sportowcy zostali zdzie sukcesów wkraczają Węgrzy w węgierskich między granicą i Bu
siątkowani przez wojnę.
lato 1949 roku, które przynosi im dapesztem. Kwatery obcych ekip
Na wiosnę 1945 roku trzeba by organizowanie Igrzysk Akademie będą się mieścić w Budapeszcie,
to zaczynać życie sportowe na kich w Budapeszcie. Komitetowi gdzie również będą udostępnione
Węgrzech od początku. Sportow organizacyjnemu przewodzi Ju boiska dla treningów przed Igrzy
cy chwycili za łopaty, by dopro liusz Hegyi, sekretarz stanu dla skami. Poszczególne konkurencje
wadzić do porządku tereny spor spraw sportu, w przygotowaniach Igrzysk odbędą się na różnych
towe, a wyczynowej, mimo nie bierze poza tym udział mianowa stadionach stolicy Węgier i będą
dostatku áprowizacyjnego, prze ny dyrektorem Narodowego Urzę kulminacyjnym punktem Świato
chodzącego chwilami w głód, za du Sportowego pełnomocnik spor wego Kongresu Młodzieży.
częli trenować. Nowy aparat pań
stwowy, w którym bezustannie
rosły elementy ludowo-demokra
tyczne, zorganizował Narodowy
Urząd Sportowy, pod kierunkiem
którego w roku 1948 zaczęto zbli
żać się w dziedzinie sportu do po
ziomu przedwojennego. W wyni
ku dużych ofiar, sportowcy wę
gierscy już w 1947 roku uzyskali
niektóre
tytuły
mistrzowskie
Europy w lekkiej atletyce, zapa
sach itd.
Jednocześnie zaczęły się poka
zywać nowe talenty, wyhodowa
ne w trosce o narybek sportowy.
Na Igrzyskach Akademickich w
Paryżu w 1947 r. węgierscy stu
denci zdobyli 17 tytułów mistrzów
»kich.
Rozpoczęte jesionią 1947 roku
Przygotowania olimpijskie zbiegły
z przemianami politycznymi, Dwai znakomici trenerzy Sztam (z lewej) i Szydło śledzą przebieg
«a XX mistrzostwach Polski w Hali Ludowej we Wrocławiu.
które postawiły przed sportem .„„ii.
Fot. Karabasz
węgierskim możliwości dotych-

Startowało 16 zawodników. Do fi
nału dostało sie 8 zwyciężył Sobik,
wygrywając koleino z Fnanzem,
Przeżdiziiecikim, Wortimanem. Sobik
stanowi klasę dla siebie. Ńic też
dziwnego, że w walce o pierwsze
miejsce rozniósł wprost Wortmane
z Wrocławia 5:0, 5:1. który zupełnie
ni esp odziewanie zalał 2 miejsce,
Wortman walczy narazie brzydko.
Dalsze miejsca zajęli kolejno Przez
dziecki (Kraków) Kożliokd (Gliwice)
Sołtan (Kraków). Była to najsłab
sza ze wszystkich konkurencji (bio
rę pod uwagę ogólny poziom). Flo
ret traktuje*sie u nets do macoszemu w przeciwieństwie do szabli."
Floret

o nagrodę MTP

Ostatnie

Tadeusz Mroczek (Budowlani Kra
ków), który w Poznaniu zdobył
mistrzostwo Polski w szpadzie na
rok 1949

walki

pięściarzy

e drużynowe mistrzostwo Polski
1) Cédanla

2) Gwardia

3) Batory I

Zryw Łódź

W ub. niedzielę zakończono wal
ki bokserskie o drużynowe mi
strzostwo Polski.
Najbardziej
atrakcyjny mecz pomiędzy Gedänią, która zapewniła sobie już ty
tuł mistrzowski przed dwoma ty
godniami, a stołeczną Gwardią,
odbyty w Warszawie, dał wynik
remisowy 8:8. Oglądało go 10 ty
sięcy widzów. Gedania utraciła
zatem w mistrzostwach tylko je
den punkt. W spotkaniu tym do
szło do pojedynku pomiędzy Chy_
chłą a Kolczyńskim. Chychła wal
czący o kategorię wyżej pokonał
zdecydowanie Kolczyńskiego.
Mistrz Śląska Batory, który po
czątkowo walczył nieszczególnie,
potrafił w ostatnich meczach od
robić częściowo utracone punkty
i wywindować się na 3 miejsce
w tabeli. W niedzielę pokonał on
zespół Związkowca Bydgoszcz
(dawn. Zjednoczeni) 9:7. W meczu
tym Bazarnik uzyskał wynik re
misowy z Krużą.
W ostatnim wreszcie meczu
Gwardia z Gdańska wygrała
z łódzkim Zrywem.
Końcowa tabelka mistrzostw
przedstawia się następująco:
Gedania
9 50:30
Gwardia W
s 6 49.31
Batory
5 •38:42
Zryw Łódź
38:42
5
Gwardia Gd.
5 3 37:43
3 28:52
Związkowiec
Bydgoszcz

I tu znów sukces Sobika, tylko
tym razem 2 miejsce zdobył Przez dziedki z Krakowa nrzed kolegą klu
bowym Soł tanem i Fremzem z Gli
Gedania - Gwardia
wic. Do walk nie stanął nowo upie
czony wicemistrz Wortman. Warto
Warszawa 8:8
tu wspomnieć, że Sobik miał szczę
ście do zawodników Krakowa. Wal
(tel.) Mimo iż mecz ten
czył i zwyciężył koleino w finale nieWarszawa,
mógł wpłynąć na zmianę lea
Mroczka, Knzywieckieaa, Sołtana i dera tabeli ligowej, oikóło 10 tys.
Przeżdzi edkiego.
widzów zebrało sie na kortach LeCZĘSTO CU O WA. Pierwszym po
wojennym występem gimnastyków
częstochowskich będzie mecz ze Ślą
skiem w dniu 19 czerwca.
OSTRO W. Spotkaniem Siemianowiczanka 7— Gwardia (Ostrow) zainau
gurowany został sezon hokeja na tra
wie w Ostrowie. Mecz zakończył się
zasłużonym zwycięstwem drużyny
śląskiej 3:0 (3:0). Widzów, pomimo
złej pogody, ponad 1.000. Sędziowali:
Wlzner i Kołodziejczyk.
LONDYN. Po raz pierwszy 05 1937
roku odbędą się na kortach w Wem
bley tenisowe mistrzostwa świata
zawodowców. Turniej odbędzie się w
dniach od 30 maja d« 1 czerwca br. Do
mistrzostw, oprócz czołowych zawo
dowców świata z Kramerem, Rlggsem
i petrą na czele, zgłosiło się dalszych

przybyli młodzi szermierze, którzy
od kilku miesięcy znajdo." ą się w A
klasie. Zrobili miła niegoodżianikę
Nawiązali równorzędna walkę z ru
tyniarzami i asami białej broni, a
nieraz wygrywali wysoko. Przed
stawiciele PZS płk. Fiński i kpi.
sportowy Friedrich zadowoleni byli
ź narybku widząc w nich przyszłych
reprezentantów Polski.
Ne wyróżnienie zalogują Koźli.cki (Gliwice).. Przeździecki. Mroczek,
Krzywiecfci oraz dwaj 18-letni Su
ski i Zabłocki z Krakowa. Małtidobry i Wilk ze Śląska oraz Olekśiewicz z Wrocławia.

6 zawodników, są to: Wisard i Schro
eder (Szwecja). Simon (Belgia), de
Moos (Holandia), Mobarek (Egipt) I
Bocąuet (Anglia).
INOWROCŁAW (ir). Międzymia
stowy mecz piłkarski Inowrocław
— Toruń o puchar huty Irena przy
niósł Inowrocławowi niespodziewane
zwycięstwo . nad Toruniem 10 (1:0).
Zwycięską bramkę uzyskał Grabow
ski. Toruń wystąpi) w rezerwowym
składzie.
BYDGOSZCZ. (Ir) Ligowy Pomo
rzanin (Toruń) otrzymał kilka propo
zycji ze strony drużyn czeskich na
rozegranie towarzyskiego meczu pił
karskiego. Pomorzanin zakontrakto
wał na 5 lipca w Toruniu mecz z So
kol (Kralove Pole), gdyż ta drużyna
zgodziła się rozegrać spotkania na
najkorzystniejszych warunkach.

W.

gil, by oglądać zapowiedziany po
przednio pojedynek Kolczyński ego
■z Chychlą. Chyehła nie zawiódł po
kładanych nadziei i stanął na rin
gu w pełni sił i z wiara w zwycię
stwo.
Przez wszystkie 3 rundy gdań
szczanin był stroną atakującą a w
ostatnim zwarciu zdołał oszołomić
zupełnie Kolczyńskiego czystymi
ciosami na szczękę. Ód nokautu ura-tował Kolkę . deözdz który zaczął
padać z chwilą rozpoczęcia I ruijdy
i nie pozwolił Chvchle na rozwinię
cie akcji . W III rundzie Chychła
kilkakrotnie poślizgnął się, upada
jąc na deski.
Komplet sędziowski nie zdał egza
minu, przyznając ręmis Soceewińskiemu w wygranej przez niego
walce z Patora. dał zwycięstwo
Sz a tko wskiemu nad Kleinem, a
chcąc naprawić dabrzednie błędy,
przyznał niezasłużone zwycięstwo
Antkowiakowi, w walce z Kukulakiem. Znawcy sztuki pieściarsltiéj
krytykowali również werdykt sę
dziowski w spotkaniu Kudła erka z
Komudą. Wynik remisowy krzyw
dzi drużynę Gedanii. która była ze
społem bardziej wyrównanym i le
piej przygotowanym do meczu.
Wyniki (na pierwszym miejscu
Zawodnicy Gedanii):
Musza: Socsewiński remisuje z
Paterą. Zawodnik Gedanii więcej
atakuje i ma stała przewagę.
Kogucia: Klein uległ Szatkowskie
mu na punkty. Klein jest w stałej
przewadze, walczy jednak cl" apt?«.,
nie i nadziewa sie na. silne kontry
warszawianina. W ostatnim
przejmuje on inicjätvwe i nie od
daj e jej już do kopca wątki.
Piórkowa: Antkowiak wygrał z
Kufculakiem. Walka ta bvłś tibzrńy,
ślną wymian» ciosów. ,SzvbsT’.-m bj;ł
Antkowiak, który jednak " wypad)
bardzo blńdo. ■
Lekka: Kudłacik remisuje z Ko
mudą. Dwie pierwsze rundy należą
do Kudlaćika. który stele atakuje,
w trzeciej- dopiero Komudą przeszedł do .ataku, posyłając parę sil
nych ciosów.
Półśrednia: Musiał Wygrywa na
punkty z Borowiczem oo bardzo
brzydkie) walce.
Średnia: Chychła zwyciężą wvs-oko Kolczyńskiego. Na początku wal
ki zaczął padać des»« który wkrót
ce zamienił się w ulewę, walkę mu
siano przerwać i do odciekaniu pół
godziny została ona wznowiona.
Półciężka: Rajski przegrał niezasłużenie z Archadzkim Wałka jelk
na ,,,półciężkich“ bvła dosyć ładna,
stroną więcej atakująca był Rajski.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Wyniki słabe ale obiecująca młodzież

Mistrzostwa

I

drużynowe

lekkoatletów

ouuo

man (Og) 54.2 sek.. 2) Mirowski (Og)
54,6 sek.. 3) Rutkowski (P) 57.6 sek.
Oszczep: 1) Szelest (Og) 53,86 m, 2)
Abramowicz (Og) 49.54 m. 3) Habracz (Og) 45,52 m. 1500 m: 1) Kuraś
(Og) 4,15,8 mm.. 2) Czeikowaki (Og)
418 0 min.. 3) Biernat (Wisła Kra
ków) 4.18.6 min. Dysk: 1) Matysiak
(Og) 35.59 m. 2) Kołacz (Og) 34.81 m.
3) Habracz 29.91 m.
Ogółem ilość punktów dla Ogni
wa 20.066
Uczennice

m; Pieleszówna (AKS) 7.68 ni,
Walendzi^a 7.81
Oszczep — Bregulanka (P»g) 30.45 m;
Paźdzloró
”na (Pog) 26.40 m: Orzełów____
Stawczyk
na Pomorzu
na (AKS) 20.70 m; Pieleszówna (AKS)
20.32
m.
® Z piłkarstwem polskim jest cji; któryś z trenerów, jeden czy
BYDGOSZCZ (Tel.) Zespó^ Gwardii
skoczył 180 cm
Panowie: 100 m — Będkowski (Włók
źle. Wyniki z Rumunią są tego dwóch członków kapitanatu, wre
uzyskał tytuł drużynowego mistrza niarz) 11.4 s.; Kopeć (Włók) 11.8 sek.:
okręgu w lekkiej atletyce zyskując Kiełkowicz (Włók) 11.9 sek.; Dylong
najlepszym dowodem. Nie pomo szcie, co też jest bardzo ważne,
Warszawa, (tel.) W całej Polsce
łącznie 20.621 pkt. Najlepsze wyniki (AKS) 12 sek. 110 pł. — Będkowski
gą takie czy inne tłumaczenia. któryś z fachowych dziennikarzy. odbyły się w niedziele drużynowe
uzyskane w niedzielę były następują (Włók.) 18.1 sek.; Körnender (AKS)
Niektórzy sprawozdawcy uchyli Czechosłowacja wygrała ostatnio mistrzostwa w lekkiei atletyce, ob
ce:
18.2» sek.; Faulhaber (AKS) 18 6 sek.;
100 m — Walendzik 11 sek.; 460 m Dudek (Pog) 18.8 sek. 400 m — Kopyto
li niechcąco w swych publika z Węgrami, te wysoko pokonały liczane według tabeli fińskiej. Zwy
cięzcy z okręgów startować będą
— Grzanka 55 sek.; 1.500 m — Wi (AKS) 54.5 s.; Dy long (AKS) 55.4 s.:
cjach o meczu, brak i w systemie Austrię, która w roku ub, roz następnie
śniewski 4.33.5 min.; 110 m — pl. Żwir Wower (Włók.) 56.6 s.; Koźmiński
w zawodach między okrę
pracy nad przygotowywaniem i prawiła się ... z Włochami. Cze- gowych. Niestetv mistrzostwa te nie
ko 19.5 sek.; w dal — De Virion 6.01
57.3 sek. 1.500 m — Werner
m; wzwyż — Majewski 1.61 m; tyczka (Pog)
zestawieniem reprezentacji. Do chosłowacy dążą usilnie do uno są zbyt szczęśliwie pomyślane. Z
(AKS) 4.16.3 min.; Olesiński (Pogoń)
—
Kaczmarek
2.78
m;
dysk
—
Mikrut
min.; Komornicki (AKS) 4.35.8
wodzą one, że w tej dziedzinie wocześnienia su/ego footbalu przy okręgów stosunkowo silnych może
Fr. 35.29 m; oszczep — Mikrut Fr. 4.18
Ganzera (AKS) 4.36.6 miń.
mistrzyniami
góra piłkarska pracuje nieszcze zastosowaniu wszystkich walorów bowiem startować zaledwie jeden
45.40 m; kula —= Maciejewski 12.16 m. min.;
Wzwyż
— Wip-zycki (Włók.) 1.70 m;
gólnie. Trzeba sobie to otwarcie własnego systemu. To wszystko klub — zwycięzca, chociaż drugi z
Będkowski
(Włók.) 1.65 m; Arkusze»
Ma Śląsku
Wrocławia
ski (AKS) 1.60 m: Winnicki (Włók.)
powiedzieć i szukać dróg napra jest ważne dla naszego piłkarst- kolei może mu tylko nieznacznie
ustępować
i
być
daleko
lepszym
niż
1.60
m;
Szatkę
(AKS) 1.60 m. W dal —
WROCŁAW. (Tel.) W drużynowych
wy. I to nie tylko na długą me wa. Zresztą co tu dużo mówić i jmistrzowie kilku innych okręgów.
KATOWICE (bat) Eliminacje okrę Wagstył (Pog) 6.25 m; lagusz 'AKS)
mistrzostwach lekkoatletycznych boi- gowe
tę, ale i na doraźną. Piłkarstwo pisać. Mogli szermierze i słusznie,
klubów klasy A SI. OZLA w ml 6.20 m; Będkowski (Włók.) 6.13 m; Ko
W Warszawie startował tylko je nego Śląska startowało 5 klubów: strzostwach
drużynowych Polski ro peí (Włók) 6.13 m. Tyczka — Swiatek
nie może się kompromitować! Od wysłać swoich obserwatorów na den
klub, gdyż tylko ióden istnieje AZS, Czarni, Spójnia. Ogniwo i Włók zegrane zostały
na Śląsku w dwóch (AKS) 3.10 m: Winnicki (Włók) 2.80 m;
jego poziomu, od poziomu jego mistrzostwa aż do Egiptu, dla- w A klasie, a mianowicie Ogniwo. nlarz Nowa Sól, reprezentowanych punktach:
w
gdzie starto Kopyto (AKS) 2.60 m: Dudek (Póg) 2.80
przez 65 zawodników. Zwycięstwo od wały zespoły Chorzowie,
kadry reprezentacyjnej i wyni czegóżby „spece“ footbalowi nie Wystąpił on poza tvm w zdekom niósł
męskie AKS Chorzów, m. Kula — Wyrobek (Pog) 11.27 m;
AZS w konkurencji męskiej, a Pogoni Katowice
I Włókniarza Sosno Będkowski (Włók) 10.85 m; Thiel
ków zależy w ogóle zagadnienie mieli się pofatygować za miedzę pletowanym stanie. W z@ wodach w konkurencji pań Międzyszkolny
wiec oraz zespoły kobiece AKS-u I (AKS) 10.39 m. Dysk — Wyrobek (Pog)
popularności sportu w kraju. To do sąsiada, co nie jest ani kosz- wzięli udział w charakterze gości KS Czarni. Oba te kluby startować Pogoni
—
w
Zabrzu,
gdzie walczyły 31.76 m; Chmiel .1. (Pog) 30.45 m; Gabędą
w
przyszłą
niedzielę
we
Wrocła

zawodnicy,
przebywający
na
obozie
nie przesada Wejdźcie na zakła towne, ani nie zabierze wiele
drużyny męskie Górnika Zabrze. Li- wllczek (Pog) 29.39 m. Oszczep — Ko
w dalszych walkach drużyno g-nozy
trenerskim w Akademii WF. Uzy wiu
Krywałd 1 Zgody Świętochło mandor (AKS) 43.25 m; Chmiel J.
dy pracy i poroz czasu.
wych
z
udziałem
klubów
Śląska
1
skali oni też szereg dobrych wyni Szczecina.
wice oraz kobiece — Górnika 1 Zgo (Pog) 42.49 m; Gąsior (Włók) 39.80.
' mawiajcie z ro
dy.
• Ostatnio podaliśmy za PAP ków.
ZABRZE. W drugiej grupie mi
Wyniki. 400 m — Lipiec (AZS)
___ _ __
55.4
botnikami o spor
Stawczyk, któreeo znaliśmy do przed Małeckim (Spójnia) 57.6 1 Bu Zawody w Chorzowie zgromadziły strzostw drużynowych Śląska w kon
cie. Sukcesy są wiadomość o pobiciu rekordu tychczas
na
starcie
ponad
160
zawodników
z
jako
doskonałego
sprintera
kowski
(AZS)
57.«;
100
m
—
Małecki
panów wygrał ZKS Che
najlepszym śród świata w biegu na 200 m. Cho i mistrza Polski na 100 tn.. zabłysnął Tl (Spójnia) 11.6. Lipiec 11.8; Korszun trzech klubów । przyniosły kilka wca kurencji
dobrych jak na początek sezonu mik Lignoza Krywałd 18103 pkt.
kiem propagan dziło tym czasem o dystans 220 nagle jako jeden z czołowych skocz (Spójnia) 12.0. w dal: Małecki I — 503; le
przed
Górnikiem
Zabrze 16591 i Zgo
wyników,
w
efekcie
zażartej
walki
o
(AZS) 582; Korszyn 572.
dowym. Syste: yardów, na którym rekord nale ków wzwyż. Jego obecny wynik w Maliszewski
Kula — Maliszewski 12.12; Szwarcer •wtul mistrza okręgu. Do najlepszych da 12104 pkt. W paniach Górnik
żał
do
Jesse
Owensa,
wynosił
skoku
wzwyż
180
cm
i
pokonanie
matyczne poraż
(AZS) 1-1.07; Małecki II 10.95; Izdebski trzeba zaliczyć czas 18-letniego Wer Zabrze 554 pkt. przed Zgodą 344
(AKS) w biegu na 1.509 m, który
ki — antypropa- 20.3 s. i pochodził jeszcze z roku Zwolińskiego rokuje mu też jak (Spójnia) 10.88. 110 m plotki — No nera
w 4.16.3 min. pokonał po zaciętej wal pkt.
najlepsze
nadzieje.
1936.
Nowym
rekordzistą
jest
naj
wak
(AZS) 18.4; Blaszczyński (AZS) ce
Najlepsze wyniki kobiece: Wajgandą. W nie
Olewińskiego
(Pogoń) (19 lat) 4.19
19.9; Pazderskt (AZS) 20. Oszczep —
W skoku o tyczce widnieliśmy Maliszewski 40.58: Szwarcer 40.40; No min. Z innych wyróżnić należy wy sówna (Górnik) 13.8 na 100 m 135
których artyku szybszy biały człowiek i mistrz
nik Wipszycldego (Włókniarz) 1.7(1 m. wzwyż i 474 w dal. Pajerowa (Gór
łach poruszono olimpijski na 200 m Amerykanin Morończyfca, mimo dobre! kondycji wak .37.20. Wzwyż — Masior (czarni) Będkowskiego
11.4 sek. na 109 m I nik) 497 w dal i 135 wzwyż. W kon
Czarski (Czarni) 168; Buczyński
sprawę
trene Mel Patton, który uzyskał 20.2 s. dało się zauważyć u niego braki dy 170;
Wagstyh (Pogoń) 6.25 w dal. Wśród kurencjach męskich: 100 m Kiszka
namiki w czasie rozbiegu. Dobrą (AZS) 162; Dzidzik (Czarni) 162. Tycz pań
najlepsze
wyniki
uzyskały Bre- (L) 11.2. 400 m Szymura (Lignoza)
rów.
Słusznie. Warto przy tej okazji przypom postawę
— Małecki I 350; Nowak 320; Zuk
Kuraś, któremu w ka
(Spójnia) 300; Sobolewski 290. Dysk — e u la nk a (Pogoń) w kuli 10.92 m; w 54.9 przed Chałupka 55.0. 1500 m.
Na tym odcinku jest źle. Pismo nieć, że kilka tygodni temu Mu biegu nawykazał
1500
m
udało
sie
pokonać
oszczepie
30.45
m.
Burzykówna
(AKS)
38.67: Małecki I 33.60; Rut
(Zgoda) 4.31. 110 m pł. Wil
nasze w swej pracy redakcyjnej rzyn z Panamy La Beach prze Staniszewskiego Cza Ilkowskiego i Maliszewski
kowski 28.72. 1.500 m — Burka (AZS) 4.83 m w dal; Herdówna (Pogoń) 1.4« Glados
biegł
200
m,
a
więc
dystans
nieco
m
wzwyż;
Piwowarówna
(Pogoń)
13.6 czek (Lignoza) 17.0 przed Komor
dużo uwagi poświęca zagadnie
Biernata.
Zawodnik
ten
poprawia
4.27.2;
Górski
(AZS)
4.27.7;
Rakowski
sek. na 100 m.
kiem (L) 18.5. Kula: Praski (Gór
(AZS) 4.29.1; Hampel (AZS) 4.30.2
niom postępu w wyszkoleniu spor krótszy od 220
się z dnia na dzień.
13.57 przed Kiszką 11.30. Dysk:
KOBIETY: Oszczep — Michniewska
Ogólna punktacja eliminacji w Cho nik)
towym. Nie podoba się to wielu yardów w 22,2
Wyniki:
100
m:
1)
Stawczyk
(P)
więc
(AZS) 21.02; Koperska (AZS) 18.62; rzowie: w klasie A pań zwyciężyła Praski 39:68. Sokołowski (L) 34.39.
przysięgłym kibicom, a nawet s. a
11,3
sek..
2)
Rutkowski
(P)
11,4
seik.,
Oszczep:
Szendzielorz (L) 51.80.
Strużyńska 18.37. W dal — Ronczew- Pogoń 512 p. przed AKS 443 pkt.' W
„znawcom“, którzy za dobry ma w czasie rów
3) Bukowski (Og) 11.6 sek. 110 m ska (Czarni) 131; Kamińska (AZS) 131. klasie A panów AKS 18.937 pkt. po Wzwyż: Wartak (L) 172.5. W dal:
nym
rekordo

przez płotki: Stawczyk (P) 17,0 sek., Kamińska (Włókniarz) 411. 100 m — goń 16.537 pkt.; Włókniarz 16.215 pkt. Kiszka 669. Szymura (L) 6.40. Tycz
terial prasowy uważają tylko ku
2) Czajkowski (Og) 22.0 sek. W dal: Ronczewska (Czarni) 14.7; Olejnik
lisy, afery i sensacje. Dla tych wi światowe
Panie — 100 — piwowarów ka: Szendzielorz 330. Holesz (G)
(AZS) 14.8; Buskówna (Włókniarz) naWyniki:
1) Korol (Og) 6,14 m. 2) Starościński 14.9.
(Pog) 13.6 s.; B-urzykówna (AKS) 320. Pawliczek (L) 300.
oczywiście nie jest ono przezna mu, który uKula
—
Struszyńska
(Czarni)
914;
(Og) 6,03 m. 3) Waloński (Og) 8 03 m Koperska (AZS) »12; Ronczewska 819. 13.7 sek.; Paździorówna (Pog.) 14.1 s.;
czone. Ale zajmując się zagadnie stanowtt w ro
Na Wybrzeżu
Wzwyż: 1) Stawczyk (P) 1,80 m. 2) Wzwyż — Ronczewska 136; Stępkow Krzńzanlakówna (Pog) 14.4 sek. w dal
niami wyszkoleniowymi, intere
Zwoliński.
(Og) 1.75 m. 3) Maizug ska (Cazrni) 131; Kamińska (AZS) 131. — Burzykówna (AKS) 4.83 m; Piwowa
równa
(Pog)
4.55
m;
paździorówna
sujemy się tym co na szerokim wyższego wi
bez Łomowskiego
(Og) 1,75 m. Tyczka: 1) Morończyk
OGOLNA KLASYFIKACJA według
4.38 m; Tomanówna (AKS)
świecie idzie z postępem. Wiemy dać, iż dwaj czołowi sprinterzy (Og) 3.70 m. 2) Zieliński (Gdańsk) tabeli fińskiej: AZS 19811 pkt.; 2) Czar (Pogoń)
4.26
m.
Wzwyż
—
Herdówna
(Pog)
1.37
GDANSK
(Tel.) Na stadionie ”6
świata
są
już
w
znakomitej
for

też nieco o tym postępie, — o
3.20 m, 3) Mirowski (Og) 2.80 Al. hi 13177 pkt,; 3) Legia 12365 pkt.; 4) m poza konkursem 1.40 m; Bregulan- Wrzeszczu odbywały się przez 2 dni
Spójma 7432 pkt.; 5) Ogniwo 3807 pkt. ka (Pog) 1.32 m; Orzelówna (AKS) 1.32 mistrzostwa drużynowe w lekłióatleKula: 1) Habre cz (Og) 12.66 m, 2) W
zmianach w systemach, wyszko mie.
kobiecych: Czarni
(AKS) 1.32 m. Kula - vce. Wyniki uzyskano na ogół niezłe.
Rewelacyjnie zapowiada się w Bieńkowski (Spójnia) 12 65 m. 3) 6484 konkurencjach
leniu itp. Nie chcieliśmy zimą
pkt.; 2) (AZS) 6051 pkt.; Włókniarz m; Nowakówna
(Pog) io.92 m; Piwowarów W punktacji ogólnej pierwsze miejsće
krytyką torpedować akcji wy tym roku walka o pierwszeństwo Kołacz (Og) 11.69 m. 400 m: 1) Kauf- Nowa Sól 5475 pkt.; 4) Ogniwo 1751 p. Bregulanka
na (Pogoń) 7.82 m; Klejnotowa (AKS) zdobyła drużyna SKS Zryw — Spój
szkoleniowej w piłkarstwie, by w rzucie dyskiem. Obaj Włosi:
nia.. uzyskując 21.971 pkt.: Flota 33.-672;
Łechta 19.071: Flota 18.421 pkt.: Związ
nie osłabiać zapału i nastrojów, mistrz i wicemistrz olimpijski
kowiec (dawn. Czyn) 11.786 i Gedenie
choć wiedzieliśmy, że daleka była Consolini i Tossi, daty już znać
Ostatnie
walki
pięściarzy
8.354 pkt.
ona od tego co może nosić mia o formie, świadczącej iż zima nie
W konkurencji żeńskiej zwyciężyła
była,
dla
nich
okresem
odpoczyn

no nowoczesnego. Okrzyczana
Lechia 467 pkt. przed Gedanią 218
pkt.
— Związkowiec 201 pkt.
ku
i
kilkakrotnie
na
oficjalnych
„szkoła polska“ jest niczym innym
Na porażkę Lechfi złożył się brak
jak programem z oficjalnego pod zawodach uzyskali już grubo po
jej asa atutowego Łomowskiego. Oka
ręcznika angielskiego piłki noż nad 50 m. Równocześnie doszła
się. że nasz znakomity lekkoatle '
Gadania widowni, która uważała, że po
Gołyński zdecydowanie zwy zuje
ta i olimpijczyk pełni funkcje Inspek
nej z roku 1945. (Jest do prze z USA depesza, iż główny ich
krzywdzono Krużę. W pierwszej kowej
cięży}
Zajączkowskiego.
W
w.
lek

tora
kultury
przy Z w. Budo
rundzie. pomorzeniu miał lekką kiej Borowski przegrał z Krawczy wlanych i niefizycznej
glądnięcia w naszej redakcji.) A konkurent Gordien rzucił 52.96 m.
miał ostatnio czasu.nA
Gwardia W-wa 8 8
przewagę, w drugiej natomiast kiem. Łodzianin, walcząc z odwrto- treni.ngif!)
ód tego czasu wiele rzeczy się Wyniki wspomnianej trójki są za
przeważał zdecydowanie Bazarnik. nej pozycji. W półśredniej Iwański Wyniki. Konkurencje męskie IM
zmieniło. Inni też przestudiowali powiedzią nowego rekordu świa
W trzeciej Kruża doszedł do głosu wskutek nie stawienia się przeciw m — Mach — 11.3 (Lechia). W dal —
Anglików, tylko że ich lepiej sko towego w nadchodzącym sezonie.
(Dokończ, ze str. 1)
i znowu przeważał.
Krzyżanowski (Zryw) 0 03: kula —
piowali, odkryli ich braki, usu Rekord wynosi 55.83 m i _ należy
Pozostałe wyniki walk (na pierw nika zdobył punkty walkoverem. W Krzyżanowski (Zryw) 13.57: wzwyż —
nęli je, zastąpili własnymi pomy do Consoliniego, został ustanowio jednak zbyt często nadziewał sie na szym miejscu zawodnicy Batorego): średniej Rudzki, przechodzący zna Dąbrowski (Zryw) 1.70 : 400 m — Mach
uległ na punkty (Łechta)
- ---no płotki — Krzyża52.3:
słami, a sami Anglicy od tego ny w roku ub. A w tej chwili kontry Archadzkiego.
w muszej r Osiecki znokautował w czny spadek Wformy,
półciężkiej Flisikow- newski 18,1: dysk — -------Krzyżanowski
pierwsza trójka świata szczyci się Ciężko: Białkowski poddał sie pierwszej ' rundzie Bogdańskiego; Taborkowi.
czasu wiele rzeczy zmienili.
37.36:
oszczep
—
Bielachowski (Zryw)
ski
z
powodu
niestawienia
się
prze
Szym-uroe w III rundíate. Zawodnik w koguciej Kempa przegrał z Jóźjuż wynikami:
45.35;
tyczka
—
Krzesiń-ki
Krzesiń
•••!<: (Zryw)
ciwnka
zdobył
punkty
walkoverem,
Gdańska wyszedł na ring przeko wialkiem; w piórkowej Bazarnik
Piłkarze nasi potrzebują dobre
3.10- 1 .sof) m — Kici as (Łechta) 4.13.4.
54.80 Tossi — Włochy
nany o swojej niższości i przez całą zremisował z Krużą; w lekkiej Po- jak w w. cężkiej punkty dla ło Kobiety: 100 m — Heezka (Łecłiia)
go nauczyciela zagranicznego: Ro
52.96 Gordian — USA
walke krył sie tylko przed ..dysz nanta wygrał w. o. na skutek nad dzian uzyskał Kłodas. W walce to 13.8: w dal — Dzierżanowski (Łechta) ,
sjanina, Węgra, Czecha czy inne
lem“ Szymury. Pb bombardowaniu wagi Baranowskiego II; w pół- warzyskiej pomiędzy Flisikowskim 4.18: kulá — Drzewiecka (Gadania)
52.10
ConsoHm
—
Włochy
go. To nic, że np. Czechosłowacy
Szymury w ostatnie! rundzie, na 30 średniej Michalski przegrał przez 1 Kłodasem zwyciężył wysoko na 9.80: oszczep — Piątkowska (Związko
wiec) 21.93: wzwyż — Pogorzelska (Ge
nie są u nas w footbalu w tej
• Skoro jesteśmy już przy re sekund przez zakończeniem poddał k. o. w trzeciej rundzie z Baranow punkt młody gdańszczanin.
dania) 1.35.
chwili najwyżej notowani, nie za kordach światowych i lekkiej nt- eie.
skim I; w średniej Sznajder wygrał
pominajmy, że wtedy kiedy Ko- letyce przytaczamy opinię czecho W ringu sędziował wzorowo Ze- z Sosnowskim; w półciężkiej Ko
W Krakowie
KASPERCZAK PRZEGRAŁ
zeluch był w tenisie trenerem słowackiego znawcy lekkiej atle . płatka; ną punkty Sikorski z Łodzi, wara zdobył punkty bez walki a w
Z KARGIEREM
KRAKOW.
W drużynowych mistrzo
ciężkiej
Kolonko
nie
stanął
do
wal

Tildena czy Budge'a, czechosło tyki prof. Kessenbrocka. .Otóż Pugacz z Pomorza i Łukaszewski ze ki i oddał punkty w. o. Chyle.
ŁÓDŹ, (tel.) W niedzielę odbył stwach lekkoatletycznych Krakowa! W
wacki tenis bynajmniej nie się twierdzi on, iż Zatopek . limo Śląską.
konkurencji
męskiej
zwyciężyło OSni
się
towarzyski
mecz
bokserski
po

W ringu sędziował Chełczyński. między zespołami wrocławskiej wo — Cracovia ŻtWę pkt.
przed. Kolęgał klasy Drobnego. To nie jest swych rewelacyjnych wyników
na
punkty
Bielewicz,
Sieroszewski
— Olsz« WJ p. i Gwardia —
Gwardii i łódzkiego ŁKS Włóknia jarzem
miernikiem. Potrzebują trenera na 5000 m nie jest jeszcze w sta Batory - Związkowiec i Piasecki.
•fi
15344
pkt.
rza. Mecz ten zakończył się wyni
zagranicznego nie tylko reprezen nie pobić rekordu
W konkurencji żeńskiej wygrały
9:7
kiem remisowym 8:8. Niespodzian panie
tanci, ale także i
% Kolejarz — Olsza 616 t>kt.
świata na tym dy
ką
była
porażka
Kasperczaka
w
Gdańska
Gwardia
—
BYDGOSZCZ,
(tel.)
W
meczu
przed
— Wisłą *35 pkt. 1
nasi trenerzy zwią
walce z. Kargierem przez techn. OgniwoGwardia
stansie, który wy
— Cracovia 369 pkt. Wyniki
o
drużynowe
mistrzostwo
Polski
zkowi, którzy prze
k.
o.
W
pierwszej
rundzie
nieznacz

ogół przeciętne.
nosi 13.58.2 min.
Łódzki Zryw 8:8
zespół Batorego pokonał drużynę
cięż pozbawieni są
nie przeważał Kasperczyk. W dru W konkurencjach męskich: 100 m —
Zjednoczenia (obecnie Związko
i należy do G.
GDYNIA,
(tel)
Ostatni
mecz
z
cy

dobrych wzorów i
giej
walka
była
chaotyczna
i
nie

1)
Nowak
(Crac) 11,5 sek.; 2) BaMs
wiec)
9:7.
Walki
stały
na
dość
do

Haegga, gdyż ma
Id.9 sek.: 4Ói) m — 1) Wideł
nie można od nich
brym poziomie, 1 wzbudziły duże klu rozgrywek o drużynowe mi czysta. W wyniku jej mistrz. Polski (Olisca)
po prostu za ma
(Crac)
52.7
sek.: 2) Pumo (Crac) 54.0
wymagać cudów.
zainteresowanie gromadząc 3.500 strzostwo Polski w Gdańsku Gwar doznał pęknięcia lewego luku
:.500 m — 1) Kwapień (Gw. Wi
ło szybkośći. Haegg
brwiowego w rezultacie, czego wal nią) - 4.17.0
widzów. Drużyna bydgoska oddała dia — Zryw przyniósł 8:8.
Byłoby jednak grubą niespra w okresie, którym
sek.:
Bocząr (Gw. Wisła)
Wyniki (na pierwszym miejscu bo ka została przerwana a zwycięzcą 4.17 1 seik..' 110 2)
punkty w wadze półciężkiej bez
m płotki — 1) Puzld
wiedliwością, całą winę przenosić pobił rekord na
kserzy gdańscy):
ogłoszono łodzianina.
walki,
gdyż
Gnat
po
kontuzji
nie
(Crac) 19.1 sek.: 2) Kucz (Gw. Wisła'
na iDładze piłkarskie: brak tre 5000, ustanowił ró
W kuguciej Kaflowski (W) mimo 19.5 sek.: wzwyż — 1) Potocki (Ols24)
był jeszcze zdolny do walki. Batory
W. musza: Mikołajczewski wygry
nera itp. Nie bez winy są też bo wnież rekord na 1500 m w 3.43.0 mając zapewnioną wygraną oddał wa na punkty z Potockim. Przez iż walczył niżej swej formy po 171.5 cm.: 2) Szymkowiak (Crac) i?-5
wiem i nasi reprezentanci: prze min., podczas gdy możliwości 2a- również bez. walki punkty w wadze dwa starcia ambitny łodzianin sta konał wyraźnie Olcz.yka; w piórko cm.: w dal — 1) Łabni (Olsza) 635 citt;
Rodan ski (Crac) 631 cm: tyczka -*
de wszystkim — za mało trenują, topka nie sięgają poniżej 3.51 — ciężkiej. Największe zainteresowa wia silny opór, zdecydowaną prze wej Symonowicz (W) przegrał na 2)I) Hortiík
(Crac) 300 cm- 2 i 3) Sękowski
a zima w niektórych ośrodkach 52 ' min. Natomiast powinien on nie skupiała walka Kruży z Ba żar wagę uzyskuje Mikołajczewski do punkty 7. Marcinkowskim; w lekkiej (Crac) i Jan i'" rawski (Ol’za) 230 cmWłodek (W) przegrał z Debiszem. kurta — 1) Słowik (Crac) 12.56 m; 2) SS
została całkowicie zmarnowana stosunkowo łatwo sięgnąć po re nikiem w wadze piórkowej. Wer piero w ostatniej fazie.
dykt sędziowski (wynik remisowy)
Pek przegrał na punkty do Czar który zademonstrował piękną far - raf’iní (Ol’za) 18.35 m: dysk — 1) SHiyjeżeli chodzi o zaprawę. U wielu kord na 10.000 m.
Este
spotkał się z głośnym protestem neckiego w wadze koguciej. W piór mę. Obaj zawodnicy stoczyli naj- t.fi (Crac) 30.05 m: 2) Słowik (Crac)
graczy dominuje lenistwo i „woda
ładniejszą walkę dnia. W pół- 33.01 m - o’zez en — Słowik (Crac) 49.04
sodowa". Braków z okresu zimy
średniej Kupisz (W) przegrał z. No- m• 2) Płatek (Crac) 44.16 m.
gajflkim; w średniej Brzczicha (W)
.
Panie. 100 m — Legirtko (Gw. Wisła)
nie odrobią dwutygodniowe obo
sek.: 2) Świeża (Crac) 14-2 sek.:
zy na wczasach, urządzane przez
Czechosłowacja prowadzi z Anglią 2:0 zwyciężył Lubelskiego. Na skutek 13.5
w
d art: 1) Legutko (Gw. Wisła) 467 clft,
rażącej przewagi wrocławianina sę
kluby. A o prowadzeniu niektó
Świeża" (Crac) 42" cm: kula —
dzia przerwał walkę w drugiej 2'Knnikówna
IO.91 m: 2) Wit
rych z tych obozów, też wiele da
rundzie. W półciężkiej Urbanowicz kowska (Gw. (O'czai
W5’ła) 10.63 m- w zw^
toby się powiedzieć.
(W) znokautował w drugiej rundzie
1 ) Mm-7 (Crac) 1.11 cm: ex aequo
o puchar Davisa
Wieczorka, a w ciężkiej Klimecki l — 5) GrzVbówna Dudkówn«. Kulz an
W przyszłą niedzielę odbę(W) wygrał przez poddanie się ka i Jam ¡.size w:ka (w’zvstkie Olsza > loO
cm: QSZCZ00 — 1) Karnowska (Olsza)
dzie się międzypaństwowy mecz
Martynelisa w drugiej rundzie.
PARYŻ. Francja zapewniła sobie glia. W rozegranej sv sobotę grze po LONDYN. W meczu II rundy o pu W ringu sędziował Sieroszewski, 30.-15: 2) Konik ów na (Olnza) 29.85 m.
piłkarski Czechosłowacja — Ru zwycięstwo
w meczu II rundy o pu dwójnej Francuzi Bernard 1 Boleli! char Da vis a Czechosłowacja prowa na punkty Kubiak, Zawadowski
munia. Wydaje się nam, iż na char Devisa, wygrywając gre pod pokonali pare duńską Nielsen — dzi z Anglia 2:0. W rozegranych w
Dobre wyniki
tym meczu powinni być obecni wójna z Dania co było 3 kolejnym Bjerre 6:3. 6:4, 6:4. Dania osłabiona 'obotg grach pojedynczych Drobny i Mikuła. Widzów 5.000.
jest
brakiem
Ulricha,
który
w
sobo

zwycięstwem
tenisistów
francuskich
pokonał
Mottrams
6:4,
6:3,
8:6.
a
przedstawiciele naszego piłkarst- Obecnie wiec Francja prowadzi 3:0 tę udał sie samolotem do Kopenhag;,
w Poznaniu
Ł0D2. (tel.) W drużynowych mi
wygrał z Palshem 6.3, 1:6 strzostwach
wa, oczywiście nie 'dla reprezen i w ni rundzie spotka sie ze zwy gdzie podda sie operacji wyrostka Cennik
.^lekkoatletycznych Ło
6:4. 6:4.
Poznań (tel). W drużynowych
się tylko 8 konkurencji.
tacji, ale dla fachowej obserwa- cięzcą meczu Czechosłowacja — An- l robaczkowego.
LONDYN. W Edgbaston, w pobliżu dzi odbyło
zostały przerwane na sku mistrzostwach lekkoatletycznych
Birmingham, rozpoczęło się w sobotę Zawody
deszczu i burzy. Wy Poznania padly następujące wy
spotkanie II rundy o puchar Davisa, tek ulewnego
110 m płotki: Pawlowski (ŁKS) niki: 100 m. Ohnsorge (W) U sek.
między qhile i Egiptem. Żadne z tych niki:
17,2
sek.;
kula:
Prywer (ŁKS) kula: Adamczyk (Kol.) 13.71 rfl.,
państw nie może grać u siebie, gdyż
męczę o puchar Davisa w strefie eu 13,90 m; 100 m: Kuhn (PKS) 11,5 w dal: Adamczyk (Kol.) 7.27 rn.
ropejskiej mogą odbywać się wyłącz sek.; tyczka: Brzesko (ŁKS) 2,92 m; (7.48 lekko przekroczone) 400 fflnie na terenie Europy; jako miejsce oszczep: Rybcza-k (ŁKS) 49,52 m;
spotkania oba państwa wybrały An w dal: Kuźmicki (ŁKS) 6,52 m: Bartecki (W) 54,3 sek. oszczep:
pilcie „OWOC H PŁYNIE
glię. Po pierwszym dniu rozgrywek 400 m: Wdowczyk (ŁKS) 56,l sek.; Szubiński (AZS) 50.08 m. wzwyz:
wynik meczu jest remisowy 1:1. Bal 1.500 m: Dychto (PKS) 4.33 min. — Skałbania (AZS) 1.80 m. 110 »■
biers pokonał w pierwszym spotka Panie: 100 m: Słotnczewska (ŁKS) płotki: Skałbania (AZS) 16,4 sek.
a zwycięstwo Was nie minie
niu, po 45-eiominu-towej grze mistrza 13,8 sek.; kula: Peskówna (ŁKS) tyczka: Piechowiak (W) 3.20 ®n
Egiptu Shafei'a 6:0. 6:2. 6:2. a drugi 9.30 m.
CMKjczyk Teveme uległ Coenowl
Po konkurencjach męskich pro dysk: Hofmann K. 40,15 m. 1-300
3:6, 4:6, 2:6.
m.: Bartecki (W) 4,18 min.
wadzi ŁKS 16.231 pkt.
W Warszawie

SPORT I WCZASY — 16 MAJA 1949 R. — NR 39 (173) — STR. 4

11

sek.

A
Proces

w

okręgach

sportowy

W ubiegłym tygodniu odbył się
w Katowicach ciekawy proces. W
Sądzie Apelacyjnym rozpatrywana
była sprawa znanego automobilisty,
uczestnika wielu raidów, doświad
czonego kierowcy — Stanisława
Rata. Nie pisalibyśmy na tym miej
scu o procesie sądowym, gdyby nie
fakt, iż jest to proces „sportowy“.
Sprawa przedstawia się następu
jąco:
W lecie 1947 roku w czasie raidu
Automobilklubu R. P. wydarzyła
się katastrofa, której ofiarą padł
kierowca „Wa/nderćra“ Ignacy Prus
oraz dwaj pasażerowie. Kraksa na
stąpiła w chwilę po wyminięciu
„Wander era" na szosie pod Gorzo
wem przez wóz prowadzony przez
Stanisława Rata z Katowic, który
zresztą, po minięciu współzawodni
ka, uległ katastrofie i ./wylądował“
W rowie na skutek ześlizgnięcia się
maszyny z szosy. Trudno dziś usta
lić co spowodowało w następnej
chwili katastrofę .,Wanderera" —
tzok u kierowcy, brak dostatecz
nych umiejętności, czy inna przy
czyna. Faktem jest, że poszkodo
wani w wyniku kraksy pasażerowie
„Wanderera“ wnieśli dwie skargi
przeciwko Stanisławowi Ratowi,
a więc karną i cywilną, w której
domagali się wielomilionowego od
szkodowania. Sprawa w pierwszej
instancji potoczyła się w ten spo
sób, iż postawiony w stan oskarże
nia sportowiec został skazany na
karę więzienia z zawieszeniem, a
niezależnie od tego jest w toku po
wództwo cywilne. Dopiero w wy
niku rozprawy przeprowadzonej w
instancji odwoławczej Stanisław
Rat został uwolniony od winy
i kary, gdyż sąd p0 wysłuchaniu
opinii najbardziej doświadczonych
biegłych nie doszukał się cech prze

).
)

Klasa

stępstwa. o które pomówiono oskar
żonego. Rzecz jasna, że w takich
okolicznościach skarga cywilna o
odszkodowanie również traci pod
stawy prawne.
Dlaczego, o tym wydarzeniu piszemy? Otóż dlatego, że jest to wy
padek bez precedensu, aby sporto
wiec poszkodowany w wyniku wy
padku, który był rezultatem rzetel
nego sportowego współzawodnic
twa, próbował — tak jak to uczynił
kierowca „Wanderera" — szukać
rekompensaty na drodze skargi są
dowej. Tego rodzaju postępowanie
skłonni jesteśmy uważać za wysoce
niesportowe, niezgodne z duchem
sportowego kodeksu moralnego. Ta
kie stanowisko zajęli wobec tej
sprawy autorytatywni eksperci, do
świadczeni kierowcy. Gdybyśmy
w ten sposób traktowali sprawę
szkód na zdrowiu i kontuzji, które
odnoszą zawodnicy w wielu dyscy
plinach sportowych, to wokandy
wszystkich sądów w Polsce byłyby
wypełnione skargami, na bokserów,
kolarzy czy piłkarzy, którzy szuka
liby na drodze sądowej satysfakcji
i rekompensaty. Podważylibyśmy
znaczenie i wartość sportu wyczy
nowego, przy którego uprawianiu
nie wolno ani na moment zapomi
nać o elemencie osobistego ryzyka,
wynikającego ze współzawodnictwa.
Tak też podszedł sąd do tego za
gadnienia.
Chcemy widzieć odpowiadających
przed
sądami
Rzeczypospolitej
wszelkiego
rodzaju chuliganów
sportowych, ale z niesmakiem pa
trzymy na próby wyciągania ko
rzyści materialnych ze sportu przez
szukanie . winnych czyjegoś nie
powodzenia. Nie ma to nic wspól
nego ze szlachetną ideą sportu.

METAL (TUR) OLKUSZ — GÓRNIK ambitnie gnający zespół gospoda- Górnik Ligota
ls 23 M;12
SOSNOWIEC 2:3 (0:1)
15 23 40:23
Katowice
Ä.ÄSS
—* Gwardia
OLKUSZ. C ' .
___2. rzy. Bramki dla Janowa zdobyli
Metal Szopienice
16
31:18
wywieźli
dwa
punkty
z
Olkusza.
Bram
Lechia Mysłowic*
16 19 30:25
KRAKÓW, (tel) W mistrzostwach ki dla Olkusza zdobyli Klisz 1 FeczSIEMIANOWICZANKA
—
GÓR

ZZK
Katowice
16
17
28:22
piłkarskich A-klasy Krakowskiego ko. dla Górnika Olszewski 2 i jedna ■ NIK CHROPACZ0W 0:1 (0:1). Górnik Dębieńsko
16 16 27:23
OZPN, dotychczasowy leader Wie samobójcza.
Walcownia
Dziedzice
13
26:26
16
Mecz zastał w 60 minucie gry przer
czysta poniosła niespodziewaną po
16 13 31:34
Górnik Kostućhna
wany
przez
sędziego
albowiem
wy

METAL
BĘDZIN
—
METAL
SOSNOI
13
Górnik
Kleofas
16
27:34
rażką z Garbarnią Ib 1:2 (0:0), co
kluczony z gry gracz Siemianowi- chemik Mała Dąbr.
WIEC 1:4 (0:3)
16
31:45
przy jednoczesnym zwycięstwie
czanki
Filbier
nie
obciął
opuścić
BĘDZIN. Wysokie zwycięstwo od- ’
20:43
Chemik Zablode Żyw. 16
Szczakowianki nad Cracovlą Ib 4:2 niósł
sosnowiecki
Metal
nad
swymi
boiska.
13:50
Górnik
15
Eminencja
(2:1) pozwoliło wyjść Szczakowiance l/m lennikami z Będzina. Bramki dla
METAL (dawn. Pdkói) CHO
na pierwsze miejsce. Dalsze wyniki: So*tnowca zdobyli: Macuga 2. GrząGRUPA II
Zwierzyniecki — Groble 2:1 (2:0), dziel Tomecki po 1, dla Będzina RZÓW — ZWIĄZKOWIEC ŻY
WIEC 1:2 (1:2). Goście sprawili nie
Śląsk
Śląsk tarnowskie góry —
Fablok — Tarnovia Ib 9:0 (5:0), Oko Ktimza.
spodziankę, Bwycieżaćac niepokona GÓRNIK MICHAŁKOWICE SIE
cimski — Mościce 1:1 (1:1), Łobzo- - (2:0), Wisła GÓRNIK (ZAGŁĘBIANKA) BĘDZIN ną dotychczas na własnym boisku MIANOWICE 5:1. Miejscowi mieli
wianka — Korona
3:1
—
GÓRNIK
CZELADŹ
2:1
_
(1:1)
doskonały dzień. Bramki dla nich
Ib — Dąbski 4:2 (2:0).
BĘDZIN. Zwycięstwo Zagłębią nki drużynę Pokoju. Bramki uzyskali: zdobyli
Cholewik 3, Bok 1 Cichoń
nad Górnikiem z Czeladzi, należy u- Obtułowiaz 2
po
1, dla gości Lislński.
19 25 39:18 ważać za coczęśMwe. gdyż gra była
Szczakowianka
ZKSM POGOÑ KATOWICE —
PIAST ___
PAWŁÓW
___
AZOTY
Wieczysta
17 25 29:15 bardzo wyrównana. Bramki dla zwy- GZKS Kap. KATOWICE 2:0 (1:0). _ ____
Zwierzyniecki
18 23 34:29 oięzców Sroka 1 Zalewski z rzutu w-o! Spotkanie Pogoni z Górnikiem Ka CHORZÓW 0:1 (0:0). 5 zwycięstwo ł
r
Dąbski
18 20 30:27 nogo, dla Czeladzi Grzesik.
towice, po b. ciekawej grze zakoń Azotów w II rundzie. Jedyną bram
Garbarnia Ib
19 18 33:26 Górnik Będzin
14 n 30:20 czyło się nieoczekiwanym zwycię kę dnia zdobył Glanz. Sędziował do
Mościce
17 18 28:25
Metal Sosnowiec
13 20 36:2? stwem gospodarzy, którzy potrafili brze Albański.
14 18 30:21 sprostać
AKS Ib CHORZÓW — GÓRNIK
Łobzotoianka
18 18 26:26 Górnik Czeladź
szybkim i ostro grającym ORZEGÓW
Górnik Sosnowiec
13 13 31:28
2:5 (2:3). Goście mieli
Cracovia Ib
18 17 26:32
»ómik-om.
Piérwaze
bramka
dla
12
Metal (TUR) Olkusz
13
28:24
lepszy atak. Bramki dla nich zdo
Korona
18 17 24:29
samobójczego
Gwardia
Plaski
21:28
zwycięzców
piadla
z
13
12
Groble
18 16 26:22 Metal Dąbrowa Górn. 14 10 28:43 strzału Adamczyka, drugą ¿dobył byli Korzeniak i Karmański po 2
Fablok
18 16 34:35 Metal Będzin
10 22:29 po przerwie Wesoły, Sędzię p. Co oraz Kokoszka 1, dla miejscowych
Boryczka i Janeczko.
Wisla Ib
19 16 28:33
13
4 16:30 ber.
Sarmacja Będzin
Okocimski
19 15 24:34
RUCH Ib CHORZÓW — METAL
17 30 65:26 (BATORY) CHORZÓW I 0:1 (0:1).
Tarnovia Ib
Górnik Janów
18 11 23:40 Na Śląsku
Górnik Knurów
15 % 54:28 Po bardzo wyrównanej walce nie
Metal (dawn. POkój)
17 20 34:28 znaczne zwycięstwo przypadłe dru
W Zagłębiu
17 U 34:46
Górnik Katowice
Klasa Wydzielona
s temianowiczanka
16 10 28:29 żynie Batorego.
34:38
Pogoń
Katowice
16
RUCH RADZIONKÓW — GÓR
SOSNOWIEC. Czwarta niedziela run Katowice. Rozgrywki piekarskie o ' Ąrnik Ryd. Niewiad. 1« IS
13 24:34 NIK MAKOSZOWY 3:1 (2:1). Bram
dy wtosennej przyniosła na ogół spo mistrzostwo Siarka wkraczają w Górnik Ib Radlin
41:38
13
M
ki dla miejscowych uzyskali Micha
dziewane wyniki: Jedyna niespodzian końcową fazę. Mistrzostwo Śląska Górnik Piekary
16 12 26:31 lak
■a jest porażka TUR-u Olkusz z Gór
i Golus.
__ ,___
16 12 19:35
po zwycięstwie nad Górni Górnik Chropaczów
miłkiem Sosnowiec 2:3 u siebie. Wyni zdobył
Radzionków
15 21 32:15
kiem z Piekar Górnik a Janowa, Związkowiec Żywiec 16 10 18:48 Ruch
ki niedzielnych spotkań:
Metal
(Batory) Ch. I
M 21 40:28
swego najgroźniejszego
15 18 40:2«
Śląsk
Tarnowskie
G.
METAL (ZAGŁĘBIE) DĄBROWA GOR dystansując
A
Klasa
konkurenta
już
o
9
Punktów.
Oto
15 16 41^0
NICZA — GWARDIA PIASKI 4:1 (2:1)
Azoty Chorzów
14 16 31:22
Górnik Makoseowy
GRUPA I
DĄBROWA GÓRNICZA. Bramki dla niedzielne relacie:
15 16 29:22
GÓRNIK PIEKARY — GÓRNIK
METAL SZOPIENICE
GÓR- Ruch Ib Chorzów
Metalu zdobyli: Banasika; Piotrowiak
15 15 19:27
Orzegów
i Sobociński po 1. dla Gwardii Mróz JANÓW 0:2 (0:2). Leader tabeli NIK (DAWN. EMINENCJA) ZAŁĘ Górnik
14 12 24:33
Ruda
Sędzia Panchycki dobry.
miał ciężką przeprawę, by pokonać ŻE DĄB 3:2 (2:1). Gospodarze od- Górnik
27:33
Górnik Michałkowie« 14
eśli pierwsze zwycięstwo w run Piast Pawłów
15
9 21:31
de wiosennej, zdobywając bram- AKS Ib Chorzów
14
33:60
ki przez Pilarka II, Jochemczyha i
Derę
po
1,
dla
pokonanych
Kass

W
Łodzi
Powiatowe
Biegi
Narodowe
ner 2.
WALCOWNIA DZIEDZICE —
(Tel.) W mistrzostwach klasy
___ __ _
LECHIA MYSŁOWICE 4:1
... (2:1).
___ zyskano
następujące wyniki:
Przez cały czas meczu przewaga go CONCORDIA PIOTRKÓW — SPÓJ
spodarzy, którzy uzyskali bramki NIA LODZ 2:1 (2:0). Bramki zdobyli
przez Mandoka 2, Czyża i Księdza dla zwycięzców Derda 1 Krawczyński,
1. Sędziował Molitor. Widzów oko dla pokonanych Kraszewski.
BORUTA ZGIERZ — WŁÓKNIARZ
KATOWICE. Jako drugi etap tego-, BIELSKO (Teł.) W Bielsku Biegi dzice) 3.06.6 min. Mężczyźni: na 3.000 m
ło 1000.
wie
zgromadziły
na
starcie
dużą
4:0 (1:0). zdobywcami bramek
rocznych Biegów Narodowych, odbyły Narodowe w ska® powiatowej zgroma — 1) Faru-ga (Dziedzice) 10.00.6 min..
KATOWICE — GWARDIA ZGIERZ
byli
Reiter, Tornowskl Matyna i Miel
Się we wszystkich miastach powiato drily na starcie 70 zawodników i za 2) Janota (Orrno) 10.12.0 min. 3) Mi ilość zawodników. Wyniki: Dziew 1:3ZZK
(1:3).
Gwardia
była
bezwzględ

czarek.
wych całej Polski biegi, w których wodniczek. Wyniki. Dziewczęta 500 m zera (ZZK Dziedzice) 10.20.1 min.
częta 15—17 lat 500 m: 1) Romańska nie lepszą drużyną. Bramki uzyska
W tabeli prowadzi Concordia przed
startowali zwycięzcy 3 maja z gmin i w wieku 15 — 17 lat — Hankus (Og.) Poza konkursem mistrz
Bielska (Liceum) czas 1.31,8 min.; 18—19 lat: ła przez Hachorka 2 oraz Lubasa 1, oójnią
i Borutą.
miast. Biegi na szczeblu powiatowym, 1.40.0; 2) Januła (Kamienica) 1.40.7; 3) Bednarczyk
1)
Bałetyńska
(ZSCh)
1.34,5.
Panie
uzyskał
czas
10.04.2
min.
dla
pokonanych
Jacek.
Sędziował
dały możność zmierzenia swych sił Janota (ZHP Strumień) 1.41.9. Od 10 ŻYWIEC (Tel.) W Żywcu startowały 20—29 lat: 1) Jabłońska (Chemik)
dobrze
mgr.
Murek.
W
Rzeszowie
zawodnikom wsi z konkurentami mia *— 19 lat — 1) Szweda (Czechowice) 4B kobiety i 55 mężczyzn.
1.35,1. Młodzież męska 15—17 lat
sta.
CHEMIK (ZABŁOCIE) ŻYWIEC
1.34.5 min.: 2) Pośpiech (Bielsko) 1.37.5
Wyniki. Dziewczęta ocl 15 — 17 la*. 1000 m: 1) Boczar II (Gward, Wisła) — GÓRNIK KOSTUCHNA 0:0. Po
Powiatowy Bieg Narodowy, jaki od min.: 3) Wilczok 1.39.2 min. Chłopcy
Rzeszów. (tel.) Wyniki klasy A
był się w Katowicach, przyniósł na na 10O0 m od 15 — 17 lat — Gander- — Pająk (Sucha) 1.33.2 min.; 2) Borin czas 2.57,7 min.; 18—19 lat: 1) Kuś bardzo słabej grze mecz zakończył okręgu
rzeszowskiego: ZKS Star —
stępujące wyniki: Dziewczęta 15 — 17 ski (Kamienica) 3.03.2; 2) Spunar 3.19.1 (żywiec) 1.38.2 min.; 3) Czarnek 1.42.2 (Związkowiec) 2.48,7. Mężczyźni się wynikiem bezbramkowym.
min.
Od
18
—
19
Lt
—
*■>
Ruciara
(Ży
Resovia
1:0 Tl:0), Sanoczarika —
20
—
29
lat
3000
min.;
3)
Mikolko
(Strumień)
3.12.2
min.
m:
1)
Szwargot
(Woj
lat trasa 500 m — 1) Uguzińska Jani
GÓRNIK
DĘBIENSKO
GÓR

1.35.0 min.; 2) Goryl (Żywiec) sko) 9.39,8,
Nafta 0:4 (0:2). Legia — Orzeł -3:0
na (G-imn. Zeńsk. Mysłowice) czas Od 13 — 1® lat — Mleczko 2.58.6 min.; wiec)
NIK
(KLEOFAS)
ZAŁĘŻE
DĄB
1.40.1
mm.;
3)
Smolik
;
Sucha)
1.44.0
1.53.2; 2) Plewa Irena (G-imn. Siemia 2) Ki nar 3.00.5 min.:3) Kłopocz (Dzie- min. Od 20 — 35 Lat — Windziak (Ży
W powiecie krakowskim. Kobie- 2:0 (1:0). Bramki dla miejscowych (2:0). Tabelka:
nowice) 1.33.9; 3) Ziętek Irena (Szk.
wiec) 1.43.4 min. 2) Zuziak (Żywiec) ty: 15—17 lat 500 m: 1), Traczyk uzyskali Machnik j Bednorz.
Resovia
8
11
15:6
Ogólnokszt. Ruda Si.) 1.34.0. Kobiety
1.45.9 min. Chłopcy od 15 — 17 lat — (Szk. Zaw, Wieliczka) 1.38,5; 18—19
13 — 19 lat — 500 m — 1) Dichos Ade
GÓRNIK LIGOTA
_.___
CHEMIK
Nafta
8
11
15:7
1) Jcdłowiec (Żywiec) 2 57.5 mm.: 21 lat: 1) Cora (LZS Swoszowice) MAŁA
la (RKSM Zgoda) 1.42.0; 2) Madejska
Tabela ligi
DĄBRÓWKA
9:1
(3:0).
Legia
10
8
18:13
Wa-bkś (Zabłocle) 3.04 min.. 3) Kubica 1.41.9; 20—29 lat: 1) Sosin (LZS Ble Bramki dla gospodarzy uzyskali
Mará. (SP Pawłów) 1.14.0; .3) Kubek
Stal
8
10
17:15
(Węgierska Górka) 3.05 mir, od 18 —
Anna "(Zakl. Wytw. mst. Brzezinka)
Orzeł
8
3
8:19
lat — Motyka (Węgierska Górka) żanów) 1.39.9. Młodzież męska: Proksza 6, Drozdek. Halkę i Kubi1.47,2, Młodzież męska 15 — 17 lat — szczyplornlaka 19
2.50.2 min.; 2) Lach (Żabłocie) 3.05 min. 15—17 lat 1000 m: Í) Musiał (LZS ca po 1. dla pokonanych Michalski.
Sanoczanka
8
3
8:19
1.000 m V- 1) Lip Jerzy (Gimn. Przem.
3'
Wątroba
(Sucha)
3.27,1
min.
Mężczy
Zabierzów)
czas
3.03,0
min,;
18
—
19
Szopienice) 2.54.0 min.; 2) Musiał Ste
żni:
1)
Jadlfowiec
A.
(żywiec)
9.49.2
lat
Grębowicz
(LZS
Swoszowice)
i
fan (SP Halemba) 2.55.8: 3) HOnlk Te
GRUPA I.
O
Klasa
min.: >) Szlklarczyk (Sucha.) 10.25 4 Cebula (LZS Mogiła) 3.00,3 min.
odor (SP Janów) 2.56.0: 4) Lendzlk Je
5 10 59:23 min. 3) Dudek (Zyw.ee'. 10.32.1 mr.i.
rzy (KS Zgoda) 2.56.2; 5) Respondek AKS Chorzów
Mężczyźni 20—29 lat 3000 m; 1) Roz
Emil (ZHP orzegów) 2.57.2. Młodz I Pogoń Katowice
4 6 39:13
KRAKÓW, (tel.) Biegi Narodowe wadowski (LZS Wieliczka) 10.09,5
męska 18 — 19 lat — 1.000 m — 1)
5 4 26:35 na szczeblu powiatowym w Krako- min.
ce — Baildon . Ib 6:0 (2:0), Naprzód
W Zagłębiu
Garnczarczyk Zygr. (SP U piny) 2.48.2 Cracovia Kraków
5 2 29:41
Ib Lipiny — Kresy Chorzów 0:9
min.; 2) Masoń Stan. (Lic. Przem. Hu AZS Katowice
(0:6), Górnik Bielszowice — Śląsk
ty Pokój) 2.50.0; 3) Gajówka Zdzisław Tęcza Katowice
6 2 21:62
GRUPA I: Górafk Grodziec — przy Kończyce
('Państw. Gim.n. Mysłowice) 2.51.0: 4)
2:1 (1:0).
MM Rytmik 4:2 (1:1) szłaść Zychotce 2:1 (1:6). Bramki dla Kresy Chorzów
Ramlsz Alojzy (Szk. Ogólnokszt. Ru
GRUPA II
13 18 52:27
Górnika zdobyli Kantorski II 1 Lo Sęp Godula
da) 2.51.5. Mężczyźni 20 — 29 lat —
13 18 29:19
lek po 1. Sędziował Szczepanik z Górnik Wirek
3.000 m — 1) Kotlarz Ryszard (Piast Kolejarz (Leop.) Opole 5 8 51:31
13 16 44:3»
Czeladzi. ZM1P Bobrowniki — Metal Górnik Bielszowice
Pawłów) 9.33.1 min.: 2) Adamiok Ry Chrobry Groszowice 4 6 27:20
13 14 36:«
(Pogoń)
Sosnowiec
7:1
(3:1);
DKS
Doszard (Górnik Rudia) 9.34.8: 3) Osoba Włókniarz (ŁKS) Łódź 4 4 26:21
Baildon
Ib
K-*Ce
13
11 36:40
RYBNIK (tel.). Odbyty w nie
bleszowice — Cyklon Rogoźnik
__
.'Ä ZMr Urania Kochio». 12 10
Teodor (SPB Brzezinka) 0.36.0: 4) Wr
ŁECHTA
MYSŁOWICE
—
BBTS
(1:1): Górnik Ni-wka
‘ (Polo~
Metal
ier Maksym. (Górnik MichalkowiceI Kolejarz (ZZK) Gniez. 4 2 27:15 dzielę w Rybniku mecz reprezen
Śląsk
Kończyce
13
9 25:33
BIELSKO 10:6
ni.a) Sosnowiec 4:1 (2:0). Tabeta:
•■46.0: 5) Gwózdek Józef (ZKSM P<a- Zjednoczenie Bydg.
3 O 20:32 tacji podokręgów rybnickiego i
12
9 28:45
Grodziec
13 22 45:19 Naprzód Ib Lipiny
newnilk) 9.43.2.
BIELSKO. W spotkaniu towarzy Górnik
bielskiego
zakończył
się
zwycię

Cyklon
Rogoźnik
12
18
31:17
TĘCZA KATOWICE — AKS CHO
skim w boksie pomiędzy mysłowicGRUPA IV: Zgoda Repty —
OPOLE (Tel.) Na 160 zgłoszonych za
13 17 37:36
RZÓW 4:12 (1:9)
stwem Bielska w stosunku 4:2 ką Lechią a BBTS zwycięstwo 'od Przyszłość Zychcice
Górnik (AKS) Niwka 13 13 52:34 ZKSM Łagiewniki 1:5 (1:3), Orzeł
wodników na starcie stanęło 88, w tym KATOWICE, Gra zaczęła się od wy
nieśli goście 10:6. Wyniki (na pier Metal (Polonia) Sosn. 13 10 43:29 Brzeziny — Orkan Wielka Dą
20 kobiet. Dziewczęta na 500 m w vie raźnej przewagi AKS-u. który góro- (1:1).
ku od 16 do 17 lat — 1) Gandzianka
18 13 38:23 brówka 1:1 (1:0), Papiernia Kale
Obie reprezentacje wystąpiły w wszym miejscu zawodnicy Lechii): ZMP Bobrowniki
1 nao Tęczą lepszą techniką i kon
(Państw. Lic. Opole) 1.35.2: 2) Dąbrów dycją, Przewaga tr "wydatnlła się osłabionych składach bez zawod Szwajcok uległ Kubali, Zadora wy Górnik Ib Czeladź 12 11 33:37 ty— Odra Miasteczko 4:0 (4:0),
Kolejarz sosnowiec
12
21:38 Orzeł Nakło — Kopalnia Siemiano
fka (Szkoła ogóln.) 1.38.0 min. Od szczególnie w pierwszej połowię gry.
punktował
Szarego,
Brekler
II
wy

Dobleszowlce
13
16:50
16 do 19 lat — 1) Solosz (Szkoła nr 4,
AKS prowadził 8:1. Po przerwie ników czołowych drużyn, które grał z Majrzyk.iem (Siemianowi- DKs
4:0 (3:0), KS Brynica Ka
Metal
(pogoń)
Sosn.
1.37.1 min.: 2) Nitdwork (SP) 1.40.9 kiedy
13
4
12:54 wice
rozgrywały
swe
normalne
mecze
gracze
Tęczy
rozpaczliwymi
atakami
czanka),
Brzeziński
pokonał
Fiode— Ołów Strzybnica 2:0 (1:0).
toin. Od 20 do 25 lat — 1) Pokrywka usiłują zmienić wynik co udało im mistrzowskie. Oba zespoły były roka, Brekler I wygrał z Zygmun
GRUPA II: Metalowiec Dąbrowa mień
Łagiewniki 14 26 44:23
(Państw. Lic. Opole) 1.33.8 min.: 2) się tylko częściowo. Bramki dla
Górnicza — Budowlami Wysoka 1:6 METALStrzybnica
(Oł.) 14 16 23:1«
Michalak (Państw. Lic. Opole) 1.34.0 AKS-u: Thiel II — 2, Thiel 1 — 3 Fa wyrównane. Bielsko dysponowało tem, Maciejewski znokautował w (1:2): Jedność Myszków—Górnik (Zew) Metal
14 14 20:21
III starciu Romaniaka, Kozioł zwy Ostrowy Górnicze 2:4 (2:1): Kolejarz Las Orzeł Nakło
toin. Od 26 do 32 lat — 1) Kendzlora ber 5, oraz Krawczyk i Moczygemba lepszymi strzelcami w ataku.
Brynica
Kamień
14 18:20
ciężył Traczewskiego. Waledowski Łazy — Metal (Warta) Zawiercie 3:1 Kopalnia Siemianow. 14
(Gwardia Wójtowa Wieś) 1.51.5 m.; ;?-) 1, Dla Tęczy: Rozpendowskl. Gbur
12 13 26:30
1) Kempie (Budowl. Nowa Wieś) 'M Sidelko i Jończyk po 1.
Bramki dla zwycięzców zdoby został znokautowany w I starciu
11. Bramki día Łaz uzyskali: Za- Metal (Orzeł) Brzez. 14
22:23
1.51.8 min. Chłopcy 1.000 m w wieku
worskl. Białas 1 Burwińskl po l. Prze Orkan Dąbrówka W. 13 12
li: Melczak 2, Eimer 1 i jedna sa przez Dobiję.
U 25:25
od 15 d-o 17 laa — i) Kampa (SP) 2.43.2
bój
— Budowlani Poręba Papiernia Kalety
13 11 18:27
mobójcza. Dla Rybnika bramkę RYBNIK. Mecz pięściarski o wej 3'0 V.Wolbrom
toin..: 2) Czarnecki (Szkoła Ogóln.,
o.
Zgoda Repty
13
16:24
to" 11) 2.44.6 min.: 3) Kutych (Państw.
zdobył Rek a druga była samo ście do Śląskiej klasy A odbyty po Metal (Warta) Zaw.
___
12 20 60:20 Odra Miasteczko
12
1 20:35
Pierwszy krok
Gimn. Przem.) 2.54.0 min. Ód 18 - 19
między Budowlanymi (down. Odra) Tedność Myszków
bójcza.
13
18
47:24
lat — i) Werner (Szkoła Ogóln. nr 11)
Opole a miejscowym ZZK zakoń Górnik Ostrowy Górn. 12 16 47:28
bokserski
2.34.2 min.; 2) Roch (Państw. Lic. Ped.)
Sędzia p. Gunia. Widzów 1.600. czył się wynikiem remisowym 8:8. Kolejarz Łazy
12 15 44:22
2.35.3 min. Mężczyźni 3.000 m — 1) Zo
Budowlani Wysoka
13 15 39:25
śka (Victoria) 9.53.6: 2)) Klimkiewicz
w
Krakowie
Przebój
Wolbrom
12
11 20:32 Dalsze wyniki
(Państw. Szkoła Przem.) 9.56.0 min.: 3)
Budowlani Poręba
9 25:33
12
Trojanowski (Budowl. Opole) 9.54.0 KRAKOW. W trzecim dniu „Pier
Kolejarz
Dąbrowa
I.
G. 11
9 21:31
toin..: 4) Zaprzał (Budowl. Opole) wszego kroku bokserskiego" rozegra
Dom
Kult.
Ząbkowice
11
4 24:41
o puchar Davisa
10.03 min. Od 30 — 39 lat — 1; Nie- no półfinałowe spotkania. Na pod
Na
Śląsku
stawie odniesionych zwycięstw, do
finałów zakwalifikowali się (w kolej
Francja — Dania 4:1, Wło
ności walk od papierowej •— do cięż
GRUPA I: Tur Orzesze — Orzeł
___ chy — Płd. Afryka 4:1, Szwe
kiej): Romek (Korona) 1 Piecuch (Ol
Wełnowiec 1:3 (0:), Pocztowy Kato cja — Norwegia 5:0, Jugosła
sza): Jędrustek (Wisła) i Szpotańsfcl
(Wawel): Maik i Pach (obaj Wawel);
wice — TS Murek! 9:0 (4:0). Elek wia — Austria 4:1, Węgry — Bel
Gołąbek (Cracovia) i Szulc (Wawel);
— AKS Mikołów 3:1 gia 2:0.
SOSNOWIEC. W ub. niedzielę od bieg VI — Polok 2,01.5 sek.. bieg tro Łaziska
Krawczyk (Wisła) i Tabor (Olsza):
ZZK Piotrowice — ZWM Ła
WĘGIERKI ZDOBYŁY PUCHAR
erzyeld 1 Sliz (obaj Wawel): Krze- były się motocyklowe mistrzostwa VII — Korus 2,03.2 sek., bieg VIII — (1:1),
ziska 4:1, Siła Giszowiec -- Ruch
EUROPY
-rwski i Wiśniewski (obaj Wawel): Zagłębia na torze żużlowym Metal Polok 1,54.9 sek., bieg IX — Musia- Krasowy
3:1
(2:0),
Podlesianka
—
BUDAPESZT.
Odbyło się tu finało
oraz Urbański (Wawel) i Bębenek (Wi z udziałem 11 zawodników. Zawody lik (ZKM Sosnowiec) 2,10.4 sek.,
we
spotkanie
w tenisie stołowym o
Spójnia
Tychv
1:2
(1:1).
prowadzone były systemem ligo bieg X — Polok 1,56.1 sek.. bieg XI
Europy, między kobiecymi
u to 39:21 puchar
Finałowe walki dały wyniki nastę wym (każdy z każdym) no 4 zawód Musialik 2,10.0 sek., bieg XII — Kop Orzeł Wełnowiec
ti
obrońcy pucharu — An
M 20 29122 drużynami:
pujące: papierowa Piecuch (Olsza) po ników na 5 okrążeń toru. Wygrał czyński (ZKM Sosnowiec) 2,11.6 Kolejarz Piotrowice
glii
1
Węgier.
Spotkanie wygrała zde
23:21
Ogniwo
Łaziska
Górne
1«
13
konał Romka ('llorona): musza — Do- Polok z Polonii Bytom (dawn. Me sek., bieg XIII — Giercuszkiewicz
cydowanie
reprezentacja
Węgier 5:2,
Podlecianka
13 1C 29:19 zdobywając tym samym puchar
m-ańrkl (Crac.) zwyciężyli Gawinai: tal Szopienice), uzyskując najlepszy 2,12.5 sek.
Eu
13:18 ropy.
Ogniwo II Łaz. G.
13
kó-gucia — Spoliaw's(ki (Wawel) Jędrzej
fi
M 12 23:21
BYDGOSZCZ. Staraniem klubu spor AKS Mikołów
ezyka (Gwardia — Wisła), piórkowa- - dotychczas czas toru 1,54.9 sek.
12 1<I 22:27
towegp ZS Gwardia odbyły się na Spójnia Tychy
Moik (Wawel) pokonał Pachenia (Wa
BUDAPESZT — PRAGA 12:4
Wyniki: bieg I — Giercuszkiewicz torze żużlowym w Bydgoszczy zawo Związkowiec (Pczt.) K. M 10 22:39
W BOKSIE
wól); lekka — Szulc (Wawel) znokau
7 21:39
M
tował w II starciu Gołąbka (Crac.); (ZKM Sosnowiec), bieg II — Polok dy motocyklowe pod protektoratem Murek!
BUDAPESZT, w międzynarodowym
14
I 21:24 meczu
półśrednia — Sliż (Wawel) pokonał (Polonia Bytom) 2,12.2 sek., bieg wojewody pomorskiego — b. Kubec- LZS Orzesze
pięściarskim,
reprezentacja
Uńieżyckiego; półciężka — Krzesze w- III — Korus (Metal Szopienice) ■ciegó, dochód z których przeznaczo
Budapesztu pokonała Pragę 12:4. Re
GRUPA II: Unia Kosztowy
___ . .
ski (Wawel) znokautował Wiszniew 2,13.2, bieg IV — Giercuszkiewicz no na walkę z analfabetyzmem. W Chemik Lignoza Bieruń Stary 2:2 prezentacja Budapesztu była równo
skiego; ciężka — Urbański (Wawél) 2,10.3, bieg V — Polok 2,01.4 sek., zawodach udział wzięli kierowcy z (1:1), Katowiczanki — Ormowiec znaczna z reprezentacją Węgier.
Zś Gwardia (Bydgoszcz) i Transponzwyciężył B ęb enka (K opón a).
walk: w muszej — Be dual
•wiec (Inowrocław). Zawodnicy ro Szopienice 2:2 (1:1). Ferrum Kato (B)Wynik!
wypunktował Zofa; w koguciej —
zegrał! 8 biegów turystycznych 1 2 wy wice — Wisła Brzezinka 4'0 (0:01.
Horvath
(B)
wygrał przez t. k. o. w
śeigowe. wszystkie biegi odbyły się Górnik Mysłowice
ie 20 33:13 n rundzie z Dvorzaezklem;
piórko
t 4 okrążenia toru.
Wisła Brzezinka
M 1? 27:25 wej — Farkas (B) pokonał w
na punk30:23 ay Stehlika: w lekkiej — Bu
16
Ferrum
Katowice
14
Zwycięzcy
poszczególnych
biegów:
dal (B)
Be da gule Komitet: Adres Redakcji: Katowice, ul. Młyńska e. telefony: Í — Flautz (Gwardia Bydgoszcz) 4.13,2. Górnik n Katowice
14 16 33:27
na punkty Macell: w póliredChemik Bieruń Stary 14 15 31:26 uległ
bieg
U
—
Piłat
3.15;
bieg
III
—
Sie

ntej
—
Marton
1
IB)
wypunktował
Nojlepsi szybownicy polscy, trenu14 14 20:22
miński 3.12; bieg IV — Wyrembelskl Ruch Krasowy
w średnie 1 — Papp (BI wy
13 11 21:23 Kroczaka;
3.23; bieg V — Przybyło 2.57; bieg VI Unia Kosztowy
Iro Żarze do zawodów międzygrał na punkty z Vytlącziłem, który
13
11
10:24
LZS
Chełm
Wielki
(z
przy
czepkami)
—
Wajda
3.06.2.
w
III
rundzie
hvł 3-krotnle na de
riin°7?u,ucł’1’ T>rzesyłają pozdrowie8 28:31 skach; w półciężkiej
Biegi wyścigowe wygrali: I — Cha- Związkowiec Giszow. 14
— Kapóeesl (B)
ió>.,«Ci»,te!?i,to’n „Sportu i Wcza8 17:56 uległ
Ormowiec SzOyienice 14
łuipczak
(Transportowiec
Inowrocław)
na
punkty
Rademaeherowi; w
rckr^Nd kartce widnieją podpisy
GRUPA
III:
Wawel
Wirek
—
Sęp
2.39;
bieg
II
—
Szczurowski
(ZS
Gwar
ciężkiej
—
Bene
In
(B) wypunkto
ÄST» . “
« S“ dla Bydgoszcz).
ordzistow: Zientka, Kempówny
Godula 3:2 (0:2), Urania Kochłowi- wał Ciprę.
i innych.
w Krakowie
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Jan BFaxanowScx
Jeny Sierosławski
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Jak

Boranie!

Węgrzy
7

pokonali

w

Finów

gimnastyce ?

ZIELONY Renault z napisem sem: FWP „Pod Baranią“. Z wnę

„Wczasy“ pnie się pod górę
. mijając zakręt, obok którego
w huczącą, kamienistą Wisłę zle
wają się wody Białej i Czarnej
Wisełki. Jeszcze kilkaset metrów
górskiej drogi wśród świerkowegp lasu i stajemy przed dużym,
stylowym budynkiem, na którym
rzuca się w oc^y tablica z napi-

trza dolatuje beztroski gwar wcza
sującej młodzieży, a za chwilę
wybiega gromada roześmianych,
opalonych chłopców.
Plan dnia mieli już widocznie
ułożony, gdyż część od razu ze
brała się wokół instruktora, z
którym po krótkiej naradzie i
kilku radosnych „hurra“, poszli
w góry.
Przyłączamy się do pozostałej
grupki, której zamiary łatwo po
znać po trzymanej w rękach siat
ce. Po drodze na boisku dowiadu
jemy się, że przyjechali z Byto
mia, że jest ich 130. Wszyscy są
uczniami III Przemysłowo - Gór
niczej Szkoły przy kopalni Rozbark.
— Czy wasze wczasy to tylko
wycieczki, gry i spacery?
— O nie! — śpieszy z odpowie
dzią uczeń trzeciego kursu, Kope
ra — mamy także i lekcje, wpraw

Niedawno odbyły się międzypań gając również 9.90 p. Ogólny wynik
'
stwowe zawody gimnastyczne Finlan 57.70:57.«) dla Węgier.
dia — Węgry w Budapeszcie, Fino KOST WSZERZ: Ćwiczenia na konin
wie zjechali w osłabionym składzie, decydowały o zwycięstwie, toteż każ
gdyż nie zorganizowali przed wyjaz da strona wiedząc o tym ćwiczyła
dem obozu, tylko zestawili drużynę bardzo
ostrożnie 1 bez ryzyka.
draną podstawie odbytych zawodów żynie fińskiej
najlepszy Aaltonen ogimnastycznych o mistrzostwo, do cena 9.90 po nim
Tanner 9.75, ä w
których nie stanął już H. Sawolai- drużynie węgierskiej Santha 1 wyni
nen; zakończył on bowiem swą boga kiem 9.80. Węgierski sprawozdawca
tą karierę gimnastyczną ostatnim tak pisze o ćwiczeniach na koniu:
udziałem w londyńskiej Olimpiadzie. Widać, że zawodnicy nie lubią ko
Przybyli do Budapesztu mocno po nia, gdyż wystarczy najmniejsze zaBMW ■■■M— W
męczeni długą podróżą morską \ lą i chwianie, by cale żmudne przygotodową
— t,'„
gdy tymczasem oczekiwali < wan
¡e było 'utrać"r.e.
utracone. Wynik 57:70:57
---- \
Kronika
ich wyśmienicie przygotowani i wy ‘ dla
Węgier,
poczęci gimnastycy węgierscy, w peł KOŁKA: Finowie ćwiczyli tu poni
składzie olimpijskim.
swego poziomu, mimo to wyprze,
Siatkówka na wczasach pod Baranią. A tych pięciu młodych ludzi nym
Sędziowali na zawodach po stronie żej
dzili Węgrów, z których wyróżnił się
odpoczywających
—
to
Zbigniew
Pluska,
Jan
Birkan,
Stanisław
Kopera,
węgierskiej:
Peter i Sarkany, a P.° Baranyai
wczasowicza
tylko zamachowym wy
Bolesław Romaniuk i Lech Wierzchliński — wsziycsu jak i ich stronie fińskiej Palolańipi i Pakari- konaniem nie
ćwiczenia, ale również dłu
koledzy — przyszli górnicy.
nen. — Ocena zawodników nie mu go wytrzymanym
rozpięciem uzysku
Fot. J. Sierosławski síala być jednolita i bezstronna, we jąc 9.80 p„ z Finów
OCZEKIWANY INFORMATOR
najlepszymi byli
dług opinii sprawozdawcy szwajcar Leitinen i Saarwa-la, którzy
WCZASOWY
otrzymali
skiego, miały się tam odbywać zawa równą ocenę po 9,65 p. Wynik
dzie
niewiele,
bo
2
—
3
godziny
dla
Frzeg kilku dniami ukazał się
—
Niektórzy
przyjechali
dopie

w
dy nie tylko pomiędzy zawodnikami,
Sprzedaży
„r.;
... . zapowiadany
.
_ „Przewodnik
dziennie, ale uczymy się! Jest tu ro pierwszy raz, są Jednak wśród ale i pomiędzy sędziami. Nie podoba Finlandii 57.50:57.10.
wczasów F. W. P.“ Fundusz Wczasów
przecież nasz wicedyrektor, prof. nas i starzy wczasowicze, co zwie ło się to również węgierskiemu spra ĆWICZENIA WOLNE: Finowie nie
Pracowniczych K. C. Z. Z. dołożył
wozdawcy czasopisma „Magyar Nap", oczekiwanie wykazali swoją zaciętość
Płonka, który myśli o tym, aby dzili niejedną miejscowość i mu- który
wszelkich starań, ahy pierwszy tego
zaniepokoili się Węgrzy,
wytknął węgierskiemu sędzie czym
rodzaju przewodnik, którego opraco
połączyć piękne z pożytecznym.
simy
przyznać,
że
tutaj
czujemy
mu
Peterowi, że za udałe ćwiczenie zwłaszcza gdy zawiódł drugi mistrz
waniem graficznym zajęło się Biuro
świata
Magyarosi.
Sławę ich ochronił,
jednemu
z
fińskich
zawodników
dał
— A czy poprzednio byliście już się najlepiej. Jedzenie świetne,,
Wydawnictw ¡ Reklam P. B. P. „Or
9,1 p.; gdy natomiast drugi sędzia według przewidzianych nadziei po
gdzieś na wczasach?
dookoła las i góry, — to są na węgierski był zupełnie obiektywny.
bis'', zawierał wszelkie niezbędne dla
myślnego zakończenia zawodów, Pa
wczasowicza informacje.
prawdę nasze wczasy!
SKOKI: W skokach najlepszy był taki, mistrz nad mistrzę uzyskując
Przewodnik posiada wstęp skreślo
Magyarosi, otrzymał za przeskok Za swój układ 1 przeprowadzenie
— Właśnie z uwagi na położe chyłkiem z dochwytem na kark 9.85 ćwiczenia 9.95 p. Z Finów wyróżnili
ny przez wiceprzewodniczącego K. C.
Z. Z., W. Żukowskiego, wprowadze
nie dom ten został przeznaczony pkt. Taką samą ocenę otrzymał Ro- się Laitinęn 1 Secute, którzy okazali
nie napisane przez dyr. nacz. F. W. P.
(F) za przerzut. Na ogół Węgrzy piękne wági i wysokie przerzuty.
na wczasy młodzieżowo-sporto- We
B. Kanię oraz artykuł omawiający
mieli wysokie przeskoki, tylko nie
Nieznaczna
przegrana
Finów
we.
Radzimy
wam
jednak
przyje

utrzymywali równowagi po do skoku. 345.50:343.20 nie świadczy o tym by
rozwój wczasów — dyr. organ. F. W.
P.. Czesława Todysa.
chać na przyszły rok w lecie, a Wynik 57.35:56.90 dla drużyny wę miał się obniżyć u nich poziom wy
ćwiczenia — wykazuje natomiast o
Pierwsza część „Przewodnika" za
dopiero wtedy będziecie mieli gierskiej.
PORĘCZE: Najlepszy okazał się wysokim poziomie gimnastyki przy
wiera informacje o wszystkich for
prawdziwe
atrakcje
sportowe.
Santha
(W),
otrzymał
9.80
pkt.;
z
Fi

rządowej na Węgrzech. Na usprawle.
mach wczasów, daje wskazówki w ja
Jak zapewne każdy z was zauwa nów Aaltonen również 9.80 pkt. Szwaj dllwienie Finów można zaliczyć nieki sposób uzyskać skierowanie oma
carski
sprawozdawca
wnioskuje.
że
tylko
to. że byli zmęczeni długotrwa
wia tabelę opłat, ułatwienia w podró
żył ,niedaleko od domu buduje się niepewność fińskich zawodników na
łą podróżą, ale również niemożnością
ży i posiada spis placówek „Orbisu",
obecnie
wielką
tamę
na
Wiśle,
poręczach,
wynikała
ze
zbyt
elastycz

zapoznania się" z przyrządami. Sami
rezerwujących w pociągach przedzia
dzięki której uzyskany zalew po nych poręczy, przewyższali oni jed jednakże uznali, że spotkali się z do
ły dla osób udających się na wczasy.
nak
Węgrów
w
ćwiczeniach
zama

brze przygotowanym przeciwnikiem.
zwoli
również
na
stworzenie
tutaj
Ułożona alfabetycznie część opiso
chowych, nie mieli szczęścia, zwłasz
wą daje w skrócie obraz wszystkich
ośrodka sportów wodnych. Prace cza Salmi, który otrzymał tylko 7.40
miejscowości, w których znajdują
mają być ukończone już na jesień i Rowe S pkt. tracąc za powstałe
się domy wypoczynkowe F. W. P.
przerwy w ćwiczeniach.
Uchwała działaczy sportu
bieżącego roku.
wraz ze wskazaniem linii kolejowych,
DRĄŻEK: Według opinii sprawoz
stacji 1 adresów punktów rozdziel
dawcy,
wstawienie
ćwiczeń
na
drąż

Chłopcom
na
tą
wiadomość
aż
czo -in f orm a c yjn yeh.
zaraz po ćwiczeniach na poręczach
związkowego
oczy błysnęły zachwytem — ką ku
nie było korzystne dla Finów, przy
piel! kajaki! żaglówki! To dopiero wykłych kończyć ćwiczenia przyrzą
dowe drążkiem mimo to przewaga
Warszawa. W KCZZ odbyła się
będą wczasy!
węgierska, na tym przyrządzie nie konferencja
przewodniczących
była duża. Najlepszy okazał się i sekretarzy Rad
Kultury Fizyez
Huhtanen
(F),
który
zakończył
ćwi

Słońce zachodziło już, gdy wra czenie podwójnym przewrotem w nej i Sportu Okręgowych Komi
caliśmy do Wisły, a robotpicy przednim zamachu, uzyskując 9.90 p. sji Związków Zawodowych oraz
PRZEWODNIK
przy tamie ciągle jeszcze złado- i Santha (W), który po trudnym i czy przewodniczących Zrzeszeń Spor
sto wykonanym programie kończy z towych Związków Zawodowych.
WCZASÓW
wywali z wozów kamienie i ce kołowrotu
— Kto przyjeżdża na wczasy pod Baranią na przyszły rok?
olbrzymiego przerzutem w
Obrady zagaił przewodniczący
— Wszyscy!
Fot. J. Sierosławski
ment. Do jesieni muszą skończyć. tylnym zamachu z półobrotem osiąZwiązkowej Radu Kultury Fizy
cznej i Sportu KCZZ — dr Za
jączkowski, po czym szeroko omówtano rezolucje prezydium
KCZZ w sprawie sportu, nad
l£oasmier*z: MLucharski
którą wywiązała sie ożywioną ay
Fragmenty t<ispomné<eií
skusja. Dyskusje podsumował se
kretarz
Zw. Rady Kult. . FłZ. i
Józef Noji zostaje mistrzem Anglii
Sportu KCZZ — Dołowy, kładdc
szczególny nacisk na akcje orga
nizowania kół sportowych przy
zakładach pracy oraz rozwiniecie
pracy kulturalno - oświatowej w
a
mistrzostwach
Anglii
wkrót

czasem
robi
nadludzkie
wysiłki
i
klubach sportowych.
zagrozić hegemonii skandynaw
í
Ostatnie 400 metrów
ce po mojej porażce na 880 yar
stara się urwać od przeciwnika.
skiej.
Z kolei omówiono organizację
dów odbył się bieg ńa 6 mil Na trybunach podniósł się krzyk,
Lovelock bardzo spokojnie biegnie imprez sportowych Kongresu
(9600 m). Noji tym razem miał.za to Anglicy zaczęli dopingować swo Wooderson—Lovelock tuż za jego plecami. Powoli zbliża Związków Zawodowych w dniach
przeciwników samych Anglików z ich. Niewiele to pomogło. Pozostało
się meta. Dla większości jest zupeł 1 — 5 czerwca. W dniach tych
Cztery mapki w tekście ułatwiają
i Putts am em na czele — jeszcze 400 m. W miarę zbliżania Jednym z ostatnich punktów pro nie niezrozumiałe dlaczego Love związkowcy masowo zdobywać
orientację w miejscowościach wcza Burmsen
gramu
zawodów
mistrzostw
Anglii
najlepszymi
długodystansowcami
lock nie mija swego przeciwnika,
się
do
mety
widać,
że
Noj
emu
udabędą Odznakę Sprawności Fizy
sowych, podzielonych administracyj kraju. Noji tak podobnie jak i ja,
je się uzyskać lekką przewagę. Bie był bieg 1500 m,. w którym starto a widać że przyszło by mu to bar cznej
nie między 4 dyrekcje okręgowe.
Rozkładane dwukolorowe okładki nie znał jeszcze swych prawdzi gnie zresztą wspaniale, widać, że jęst wali dwaj najwięksi rywale: Woo dzo lekko, ponieważ biegnie bez
Na zakończenie obrad zebrani
ze znakami F. W. P. posiadają na wych możliwości, ponieważ w tym w doskonałej formie, finiszuje, po derson — Anglia i Lovelock — No najmniejszego wysiłku, podczas powzięli
uchwałę, w której z ra
wewnętrznych stronach dokładną ma roku jeszcze nie biegał dłuższego większa różnicę. Publiczność w dal wa Zelandia. Tak jeden, jak i dru kiedy Wooderson jest już zupełnie
pę połączeń kolejowych z naniesio dystansu, jak również nie znał je szym ciągu dopinguje swoich. Na gi, uważeni byli za kandydatów na wyczerpany. W tym kryła się jed dością witają wypowiedź prze
nymi na niej miejscowościami wcza szcze swych przeciwników, dlatego 200 m przed końcem, biegnący na mistrzów olimpijskich na tym dy nak głębsza kombinacja. Lóvelock wodniczącego PZPR — Bieruta i |
sowymi oraz mapę obrazującą rozlo też i jemu do pewnego stopnia uprezydium KCZZ, w I
trzeciej pozycji Puttsam, robi na stansie. Lovelock był wyższy, po nie starał się o zdobycie tego ostat rezolucjewychowania
kowanie wezasowiśk w poszczegól
-fizycznego
dzieliło się zdenerwowanie.
gły zryw i zaczyna powoli zbliżać siadał lepszy styl, miał sylwetkę niego zrywu, na który było go stać. sprawie
nych dyrekcjach.
i sportu. Zebrani stwierdzają, że
Całość, mimo małej ilości stron (za Był on jednak o tyle w lepszej się do Nojego. Publiczność zaczyna wybitnie sportową, podczas gdy Na taśmę wpadł wyczerpany Woo zarówno
wypowiedź przewodni
ledwie 64) sprawia mile wrażenie dla sytuacji, że miał dosyć czasu na szaleć. „Jeżeli Józek nie wytrzyma Wooderson był raczej napozór dla derson w 3,52 tuż za nim
oka, posiada czytelny, staranny druk przeprowadzenie rozgrzewki, tak przedwcześnie zaczętego finiszu, go zwykłego śmiertelnika typem anty- Nowozelandczyk w czasie 3.52,1. Pa czącego PZPR — Bieruta, jak i
i co najważniejsze, najpotrzebniejsze że na starcie stanął zupełnie opano tów będzie bieg przegrać“ — prze sportowym: małego wzrostu, w o- trząc na Lovelocka zrozumiałem rezolucja KCZZ sa potężnym owiadomości dla wczasowicza. Cena
Przed biegiem powiedział szło mi przez myśl. Noji, zorien kularach, wątłej budowy, nogi krót teraz: za trzy tygodnie Olimpiada, rężem w rękach działaczy spor
sprzedażna egz. wynosi 50 zł., dla wany.
mi: „będę walczył do ostatniego, towawszy się, że grozi mu niebez kie i krzywe.
a Lovelock, który uważany był za tu związkowego i ułatwiają osią
członków Z w. Zaw. w komórkach wy by
Dlatego też obserwując ich obu pewnego kandydata na mistrza gnięcie powszechności wychowa
pomścić twoją niezasłużoną po pieczeństwo, poderwał się jednak
dających skierowania — 30 zł.
rażkę“. Walczył też bardzo ambitnie,
i znów począł uciekać, wy przed startem byłem więcej niż olimpijskiego, przegrywa zupełnie nia fizycznego, a tym samym
SPECJALNY POCIĄG KATOWICE — mimo, że dwóch Anglików robiło nagle
rabiając lekką przewagę nad docho pewny, że zwycięstwo w tym biegu niespodziewanie bieg. Ale właśnie wzmocnienie tężyzny fizycznej
JELENIA GORA — KUDOWA
mas pracujących.
wszystko, by mu przeszkodzić i wy dzącym go konkurentem. Anglik będzie należało do Nowozelandczy o to mu chodziło, aby uśpić czujność
Fundusz Wczasów Pracowniczych prowadzić go z równowagi. Nie dał nie
Zebrani zobowiązują się do wy
dał za wygraną, gonił Polaka ka, tym bardziej, że znałem go już swych przeciwników, takich, jak
K. C. Z. Z. zdając sobie sprawę z się
z
poprzednich
startów
na
terenie
sprowokować, biegł bar dalej.
Amerykanin Cunnigłiam. który zi
konania zaleceń Partit i KCZZ,
trudności, jakie sprawiał wczasowi dzo jednak
Szwecji,
gdzie
odnosił
wspaniałe
spokojnie
nie
zwracając
uwagi
mą
w
krytych
halach
ustanawiał
przez co sport związkowy spełni
Do mety jeszcze 50 m, odległość
czom dojazd do domów wypoczynko
nowe rekordy, Włoch Beccali, swoje zadania w marszu Polski
wych na Dolnym Śląsku, gdzie znaj na żadne zrywy, które robili jego dzieląca walczących wynosi 3 m. zwycięstwa nad Amerykanami.
duje się większość wczasowisk F. W. przeciwnicy. W każdym razie wal Noji ucieka, Puttsam robi nadludz Lovelock w życiu prywatnym le mistrz olimpijski z Los Angeles (z Ludowej do socjalizmu.
P. zapewnił wyjeżdżającym na wcza ka nie była równa, ponieważ Polak kie wysiłki by go dojść. Widzowie karz z Nowej Zelandii, praktykują czasem 3.51,2).
sy. dzięki przychylnemu ustosunkowa musie! walczyć z dwoma przeciw wstają z miejsc, kapelusze fruwają cy w jednym ze szpitali w Londynie,
niu się Min. Komunikacji oraz po nikami, którzy się z góry umówili, w
gwizdy zagłuszają wszyst dysponował zawsze doskonalą koń
mocy „Orbisu“ specjalny pociąg na ale wykazał bardzo duże opanowa ko, górę,
a Noji nadal rwie do przodu. cówką, a przy tym posiadał 'umie
trasie Katowice — Jelenia Góra — nie nerwów, co niewątpliwie dopo
Teraz już nic nie pomoże, w takim jętność rozgrywania biegu. Sądzi
Kudowa. Pociąg ten, włączony do
rozkładu jazdy z dniem 1 maja kur mogło mu do uzyskania zwycię gazie nie może w żaden sposób łem więc, że i tym.razem rozstrzy
sować będzie w razie stałej frekwen stwa.
przegrać biegu. Na taśmę wpada w gnie bieg na swoją korzyść. Stało
cji codziennie. W wypadku braku od Przez cały czas prowadzili na doskonałej formie i czasie, o dwa się jednak inaczej. A dlaczego wy
powiedniej ilości wczasowiczów, Dy zmianę Anglicy i co chwilę jeden metry z tyłu Puttsam.
jaśnię później.
rekcja Okręgowa Kolei uruchomi go z nich inicjował ucieczkę. Noji na
na każde zgłoszenie oddziału „Orbi tomiast, najspokojniej w świecie
Kandydat na medal
Przebieg spotkania
su" w Katowicach.
Dodatkowy pociąg na wspomnianej biegł jako trzeci. Dopiero, gdy do
Przed
samym startem widać było
trasie przeznaczony dla wczasowi mety pozostały jeszcze 2 okrążenia, To był naprawdę bardzo ładny
czów oraz możliwość rezerwowania Ładnym zrywem objął prowadzenie, bieg i taktycznie dobrze rozegrany. duże zdenerwowanie na . twarzy
miejsc w pociągach normalnego kur którego nie oddał już do końca. Noji po tym biegu stał się odrazu Wcoders ona, natomiast Lovelock
*
sowania. usunie w połączeniu z roz Anglicy starali sie trzymać Pola poważnym kandydatem na jednego był całkowicie spokojny. Po strzale
łożeniem terminów turnusów na ka, choć przychodziło im to z du ze zdobywców medalu olimpijskie z miejsca ruszył^-eń do przodu, a
wszystkie dni miesiąca te niedomaga żym trudem, natomiast ten biegł go. Prasa angielska o jego zwycię tuż za jego plecami uplasował się
nia. jakie dawały się dotkliwie od
czuć na kolejach dolnośląskich w ro zupełnie lekko bez najmniejszego stwie wyrażała się z pełnym uzna Wooderson. Tempo biegu ostre,
niem,
podkreślając,
może świadczy o tym czas pierwszego o
ku ubiegłym.
zmęczenia.
krążenia — 59 sek. W dalszym cią
gu prowadził Nowozelandczyk —
800 m — 2.05 min. — za nim jak
cień Wooderson. Ten ostatni stara
się, jak może, wydłużać krok, by
móc utrzymać się za przeciwnikiem.
Po kilometrze wyszedł on do przodu,
Lovelock zupełnie nie zareagował.
1200 m przebiegli w czasie 3,12,
■
a więc tempo w dalszym ciągu było
ostre. Prowadził nadal Wooderson.
■#
Do mety pozostało jeszcze 300 m.
Nagle Lovelock znów wyszedł do
przodu. Teraz zacznie się prawdzi
wa walka — pomyślałem. — Lecz
niestety, prowadzenie Lovelocka
nie trwało długo. Ponownie atakuje
Nowozelandczyka Anglik i znów
wychodzi do przodu. Chwila na
prężenia: czy Lovelock znów zaata Fragment z walki o piłkę pod bramką Rumunii na niedzielnym meczu
Najlepszy polski długodystansowiec Rielas (z prawej) w doborowym towarzystwie mistrza olimpijskiego
kuje Woodersona, czy pozwoli mu
Zatopka (z lewej) i Szilagy'ego — najlepszego w tej chwili długodystansowca Węgier. Obok moment
w Warszawie.
Fot. aipi FranddowlaK
jeszcze prowadzić. Wooderson tym
z meczu warszawskiego reprezentacyj B Polski i Rumunii. Fot. API Franckowiak
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