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Lekkoatletki ZZK Pomorzanin z Torunia, które są obecnie najsilniejszym zespołem kobiecym w Polsce
.
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Włókniarz-Lechia

5:1
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Krysm.al.ski, I (waga ciężka)
z Wrocławia.
Wojewódzkie
Biegi

Karol Hoffman, któremu lekka atletyka poznańska ma w dużej mierze
nowego
do zawdzięczenia wielki fc' rok’ naprzód,
' ’ gratuluje Adamczykowi
’
1
Fot. Boronowsk:
rekordu Polski w skoku w dal
Dziś w numerze

SziiOłO

To nie footbal lecz rugby. Fragment z meczu Włochy — Czechosłowacja w Pradze, który wygrali Cze.
choslowacy 14:6 (0:3). W roku ub podobni, mecz zakończył się przegraną CSR w stosunku 0:17

Narodowe

W najbliższą niedzielę odbędzie
się ostatni etap tegorocznych Bie
gów Narodowych. We wszystkich
miastach wojewódzkich, staną na
starcie zwycięzcy biegów powia
towych, aby zmierzyć swe siły i
wyłonić ostatecznych zwycięzców
poszczególnych województw.
Z półmilionowej masy startują
cych w dniu 8 maja — wyłoniono
15.000 zwycięzców do biegów po
wiatowych, z których mniej wię
cej połowa walczyć będzie o
zwycięstwo 29 maja b. r.

l\la obozie ui Oliwie
Kadra
Obaj lekkoatleci widziani z przodu.
Hoffman (Z lewej) i Adamczyk
(z prawej)
Fot. Kos

Liga szczypiorniaka
AZS KATOWICE - AKS CHO
RZÓW 7:11 (4:5)
KATOWICE (ek). Gdyby katowieki AZS który prowadził dwu
krotnie 3:1 i 7:5 zastosował odpo
wiednią taktykę, mistrz Polsk: AKS
Chorzów mógł zejść z boiska poko
nany. Akademicy wykazali dobrą
formę, zagrali bardzo szybko i am
bitnie. Wadą ich jest słabe krycie
przeciwnika i gra wszerz boiska.
AKS — poniżej swoich możliwości,
jedynym jasnym punktem był
Thiel II, strzelec 6 bramek. Thiel I
uzyskał 3 oraz Krawczyk 2: dla po
konanych — Gancorz 3, Kałdonek 2,
Fokcińsk: i Haufe po 1. Sędziował
ob. Poloczek w miejsce nieprzybyłe
go sędziego związkowego ob. Pa
jączka z Warszawy.
OGNIWO CRACOVIA — POGOŃ
KATOU ICE 16:4 (8:2)
KRAKOW :Tel.) W .inalkariiu »zezy
pifOirniaka katowicka Pogoń uległa
Wysoko Ora covid 4:16 (2
’<? uczątko
we minuty gry należały do Pogoni,
która prowadziła 2:0 i nie wykorzy
stał«. rzutu karnego. Jednak -.epsza
gra Cracovii i słaby oram karz Pogo
ni który po przerwie opuścił bram
i został zastąpiony przez jednego
71 graczy, zadecydowały o zwycię
stwie. Bramki dla Cracovii zdobyli:
Więcek 7; Lenz 4; Laska 2; Paczuła:
Ciesielski i Kub' po 1. Dla Pogoni
Pajączek 2. Ziaja i Piechowicz po 1.
Sędziował mgr Balcer. Tabela grupy
. -Pd fych meczach
82:35
AKs Chorzów
50.37
Pogoń Katowice
47:51
Cracovia
29:6»
Tęcza Katowice
•6:52
A-ZS Katowice

Mn obozie w OUwie Kandydaci do reprezentacji pięściarskiej na mistrzostwa Europy w Oslo, zebrani
wraz z trenerami Szlamem i Majchrzyckim
Fot. Kosyoata
Rekordowa

na

ilość widzów

czwartkowych

moczach

ligowych

WARSZAWA, (tel.) W związku
ze zbliżającym się spotkaniem
Polska — Dania, kapitanat spor
towy PZPN ustalił już skład ka
dry reprezentacyjnej, z której wy
łoniona będzie jedenastka repre
zentacyjna. W skład kadry wcho
dzą:
bramkarze: Jurewicz, Rybicki i
Skromny;
obrońcy: Gędłek, Janduda, Barwiński;
pomocnicy: Brzozowski, bracia
Jabłońscy, Suszczyk, Wieczo
rek;
napastnicy: Hogendorf, Gracz, Ko
hut, Spodzieja, Cieślik, Mus
kała, Mamon, Mordarski, Anioła.
Kadra będzie skoszarowana na
specjalnym obozie kondycyjnym
w AWF w Warszawie od 30 bm.
do dnia meczu. Kierownictwo obozu spoczywać będzie w rękach
trenera PZPN Forysia, któremu
będą pomocni trenerzy Kuchar i
Koncewicz. Wykładowcami na obozie z dziedziny teoretyki będą
dyr. Kisieliński, inż. Przeworski
i dr Miel ech Z obozu tego gra
cze nie będą zwalniani na mecze
swych drużyn klubowych nawet
w czasie Zielonych Świąt.
Przed meczem z Danią drużyna
reprezentacyjna rozegra sparringowy mecz z silnym zespołem
SK Bratysława, który jak wiado
mo jest leaderem ligi Czechosło
wacji. Mecz odbędzie się w So
snowcu 9 czerwca.

na

DANIĘ

W dniu meczu Polska — Dania
drugi garnitur reprezentacyjny
rozegra mecz w Lublinie z tea
mem Lublina.
W związku z rewanżowym me
czem juniorów Polska — Węgry,
który odbędzie się 10 lipca br.,
postanowiono jako przedmecz
spotkania Polska — Dania zor
ganizować spotkanie przypuszcza!
nej drużyny i «prezentacyjnej Pol
skj z reprezentacją Stolicy.
Duńczycy

o

też

myślą

zwycięstwie

KOPENHAGA, (tel.) Piłkarze
duńscy przygotowują się bardzo
starannie do spotkania z Polską.
Wykorzystują każdą okazję by
reprezentacyjny zespół wykazał
w Polsce dobrą klasę a przede
wszystkim zgranie — warunek
przyszłego sukcesu.
Duńczycy rozegrali już kilka
spotkań sparringowych z zespo
łami angielskimi. W ub. niedzielę
zmierzyli się jako reprezentacja
Kopenhagi z jednym z czołowych
zespołów I ligi angielskiej Man
chester City (7 w tabeli). Mec?
zakończył się wynikiem remiso
wym 3:3 (1:1).
Inne wyniki zagraniczne: Sztol
holm — East Five (Szkocja) 1:5
Holandia — tyliddlesex (amato
rzy) 2:5.
>

Rekord

publiczności

Czwartkowe mecze ligowe nie
mal we wszystkich wypadkach,
gdzie zmierzyli się lokalni rywale
zgromadziły rekordowe ilości wi
dzów. Ogółem 6 czwartkowych
spotkań oglądało około 110 tysię
cy widzów, co jest rekordem te
gorocznego sezonu.
Wyniki były niemniej sensacyj
ne. Przede wszystkim leader ta
beli stracił pierwsze punkty ze
swym
„odwiecznym“ rywalem
Cracovią. W Warszawie tym ra
zem lepszą była Polonia od Legii,
na Śląsku AKS zwyciężył Ruch,
a w Bytomiu Górnik Polonię. W
. Poznaniu dominowali Kolejarze.
Jedyny mecz nie „derbowy“ w
Łodzi między Włókniarzem ą Le_
chśą z Wybrzeża, przyniósł sukces
miejscowym.
Przegrupowania w tabeli ligo
wej nastąpiły jedynie na .pozy
cjach środkowych. Ód 1 do 4 miej
sca nic się nie zmieniło, podobnie
jak i od 10 do 12.
W niedzielę w dalszych meczach
ligowych spotkają się:
w Krakowie Cracovia — ZZK
w Warszawie Polonia — Ruch
w Poznaniu Warta — Legia
w Chorzowie AKS — Polonia B.
w Bytomiu Górnik — ŁKS
w Gdańsku Lechia — Wisła.

Leader

na

iraci

czwartkowych

pierwsze

punkty

ligowych

meczach

Tym razem w Chorzowie
lepszy

AKS

z „odwiecznym0 rywalom Cracow i y

Lepsza gra defensywy Cracovii zadecydowała o zwycięstwie

AKS: Janik, Durniok, Karmański,
Kulig, Janduda, Wieczorek,
Cholewa, Muskała, Spodzieja,
Bożek, Barański.
RUCH: Szeja, Morys, Oslizlok,
. Suszczyk, Bartyla, Dzielong,
Przecherka,' Cebula, Alszer,
Cieślik, Kubicki.
Prognostyki stawiane przed me
czem chorzowskim sprawdziły się.
Zwyciężył AKS i to zupełnie za
służenie. Jedyna bramka padła w
trzeciej minucie, a zdobył ją Spo
dzieją. Napastnik ten pięknie wy
korzystał podanie Muskały, prze
rzucił piłkę przez obrońcę Ruchu
Oślizloka i skierował ją do bram
ki nad Szeję, któremu obrońca
zasłonił pole widzenia. W dal
szym ciągu gry zdawało się, że
wynik będzie podwyższony, AKS
bowiem przeważał. Ruch w tym
okresie nie wiele miał do powie
dzenia. Atak AKS raz po raz
przedostawał się pod jego bram-

kę, stwarzając groźne sytuacje.
Do wykończenia tych sytuacji za
brakło jednak strzelców. Odważa
jący się na strzały Spodzieja i
częściowo Muskała, byli pilnie
Strzeżeni przez obronę Ruchu i
nie wiele mogli zrobić. Trzykrot
nie atak AKS miał okazję do pod
wyższenia wyniku i trzykrotnie
skończyło się na niczym. W jed
nym wypadku Spodzieja miał wy
jątkową pozycję: był sam na sam
z bramkarzem w odległości 6 m
i trafił... w słupek. Zdecydowa
na przewaga AKS utrzymała się
do przerwy.
Po zmianie pól sytuacja zmie
niła się. Do głosu przyszedł Ruch,
który lepiej wytrzymał mecz kon
dycyjnie i odtąd przeważał, prze
siadując stale pod bramką Jani
ka. Wynikiem tej przewagi była
duża ilość kornerów na jego ko
rzyść. Nic z tego jednak nie wy
szło, gdyż tyły AKS zwłaszcza
Janduda i Karmański były silną
zaporą. Poza tym atak Ruchu, nie
wykazywał zdecydowanego strza
łu. W okresie przewagi piłkarze
Ruchu, dwukrotnie mieli pewne
okazje uzyskania bramki. W jed
nym wypadku Karmański stojąc
na linii bramkowej obronił strzał
Alszera, w drugim zaś Janik wypiąstkował piłkę na komer. Do
końca meczu zaznaczyła się nadal
przewaga Ruchu, a AKS ograni
czył się do utrzymania wyniku,
co mu się w zupełności udało.
U zwycięzców wyróżnił się Jan
duda, pełniący rolę stopera i Kar
mański. W ataku najlepszym był
Spodzieja, najsłabszymi Barański
1 Cholewa. W zespole Ruchu ostoją był Bartyla, który zastopo
wał wiele ataków przeciwnika.
Poprawnie zagrał Dzielong w po
mocy, słabszym natomiast był
Suszczyk. Najsłabszą linią Ruchu
był atak, W pierwszej części za
grał on chaotycznie, w drugiej
zaś zabrakło mu strzału.
Sam mecz stał na bardzo prze
ciętnym poziomie. 25 tysięcy wi
dzów nie miało się czym zachwy
cać. Sędziował Przybysz z Byd
goszczy b. dobrze.

Całe spotkanie nie stało na spe
Kraków. (tel.) Na nic się nie zdai ataków. Jej napastnicy wypadli w
ły trwające kilkadziesiąt minut: całości słabo, a tylko pojedyńczy- cjalnie wysokim poziomie. Gry
mniej lub więcej zacięte ataki na-■ mi zagraniami zagrażali bramce naprawdę reprezentacyjnej nie
' Wisły.Zwycięstwo od. Wisły Poświat lub Bobula. Kilka widzieliśmy u żadnego z grają
niosła drużyna, w której ton grze: ich strzałów dość łatwo zlikwi- cych, ale też był to zacięty mecz
o punkty.. Zaciętość ta miała je
nadawała linia defensywna. Öna: dował Jurowicz.
to zadecydowała o wyniku. Jedy Obrona Wisły nie wkładała zbyt dnak swe granice i nie zanotowa
ną bramkę na 9 minut przed koń' wielkiego wysiłku w odpieraniu liśmy żadnych wypadków gry
cem meczu zdobył Radoń główką anemicznych ataków Cracovii. złoś liwej, jak to nieraz bywało.
po silnym wybiciu piłki w pole Zdawało sic, że tak długa seria Cały mecz upłynął w atmosferze
przez Gędłka. Nie bez winy była ataków Wisły przyniesie efekt o- naprawdę sportowej, co należy
tu obrona Wisły, która nie umia stateczny w postaci zdobycia cho szczególnie podkreślić.
Sędzia Bukowski z Radomia
ła zatrzymać Radonia oraz Jure ciaż jednej bramki, tym bardziej,
wicz, który wybiegł z bramki i że było wiele okazji na „muro był wprawdzie bardzo drobiazgo
pozwolił się wyprzedzić w zła wane“ możliwości decydującego wy, jednak pod każdym wzglę
paniu piłki przez napastnika Cra strzału, jednak zawsze znaleźli dem zadowolił. Widzów było oko
covii.
się o ułamek sekundy szybciej i ło 25 tysięcy.
Spotkanie to było 94 w historii
Po początkowych minutach bardziej zdecydowani obrońcy,
równorzędnej i spokojnej gry, dal czy pomocnicy Cracovii 1 wszel obu drużyn. Cracovia odniosła
szy ciąg meczu upłynął pod zna kimi siłami odsuwali niebezpie dotychczas 39 zwycięstw, Wisła
35, remisów było 20. W stosunku
kiem napiętego pojedynku ataku czeństwo.
bramek prowadzi nadal Wisła
Wisły z pomocą i obroną Craco
Wiele ostrych strzałów zdołał
vii oraz jej ostatnią instancją, chwycić Rybicki. Wprawdzie o- 152:145.
doskonale broniącym Rybickim I puścił
on po przerwie na parę
w bramce. Rzadkie były momenty l minut boisko na skutek zaatako Polonia Bytom musi uzupełnić atak
przechodzenia Cracovii do kontr- wania go przez Kohuta, jednak
Górnik (Szombierki)
wrócił i bronił nadal z powodze
Hęgendorfowi wyśniło się
niem. Wisła atakowała do 20 mi
nuty po przerwie. Napastnicy jej, najlepszym zespołem Śląska
nie widząc rezultatów swych wy
wysokie zwycięstwo z Lechię
siłków, jakby załamali się.
BYTOM. Bytomskie derby ligowe teczną. W jej szeregach wyróżnili
Moment ten został wykorzysta rozegrane na stadionie miejskim się przede wszystkim obrońcy:
ny natychmiast przez Cracovię. w Bytomiu odbyły się w obecności Czernik i Kaben, oraz niezawodny
ŁÓDŹ, (tel.) Mecz piłkarski
około 8000 widzów, a przyniosły za stoper mimo swojego wieku, Po
ŁKS — Lechia wzbudził wielkie emocji jak niedzielne spotkanie Po Cała pomoc, Parpan i obaj Ja służone
Górnikom. deszwę. W ataku \formę reprezen
z AKS.
błońscy przeszli do
. Już Szczególniezwycięstwo
zainteresowanie gromadząc około lonii
w tym meczu udowod tanta potwierdził Krasówka. Dobre
Jako całość Legia była zespołem ich nie było na swej połowie,
25.000 widzów. W dniu poprzedza bardziej
nili
oni,
że
są
w
chwili
obecnej tyły Polonii z Kubiakiem i Komór
wyrównanym, , chociaż
jącym zawody, Hogendorfowi śni szwankowała łączność między lecz grali oni na połowie Wisły, najlepszym zespołem piłkarskim ki ew:czem, nie były dla ataku gór
ło się, że jego drużyna wygrała formacjami defensywnymi, nato tak że i obrona przesunęła się na Śląsku. Polonia popełniła ten ników łatwe do sforsowania i ni
7:1. Mało brakowało, aby sen ten miast w Polonii słabo zagrał atak. do przodu. Żywszy zastrzyk piłek błąd, że wystawiła do tak ¡poważ skie zwycięstwo mogą oni właśnie
nych zawodów eksperymentalny tym dwom graczom przypisać.
się ziścił, gdyż zabrakło do tego Szczególnie chodzi tu o Łabędę, któ do ataku Cracovii rozruszał jej skład,
dając ponownie na środek
W pierwszych fazach meczu Po
tylko dwóch bramek. Kierownic ry nie tylko, że nie mógł utrzymać napastników, gra zmieniła swe ataku Dowolnego Szmidta II, wyłą
miała lekką przewagę ¡ w 15
piłki,
lecz
nigdy
nie
starał
się
do
two ŁKS-u i tym razem zaryzy tej piłki dojść. To samo zresztą moż oblicze. Przewagę zdobyła Cra czając natomiast z zespołu Lelon- lonia
min. Szmidt na skutek nieporozu
kowało szereg eksperymentów, na powiedzieć o zastraszająco wol covia. Jednak anemia strzałowa ka. Całość zadowoliła jedynie w de mienia obrony z bramkarzem w
przeznaczając Łącza na środek nym Gierwatowskim. Najjaśniejszy i ociężałość jej napastników nie fensywie i to tylko przed przerwą. szeregach Górnika, uzyskał- prowa
ataku a Janeczka na pozycję łącz mi punktami tej linii byli Ochmań zbyt wróżyły możliwości zdobycia Zawiódł atak, mimo ofiarnej gry dzenie. Z kolei Górnik przeszedł
Powolność Szmidta II do ataku, miał przewagę i aż 6 razy
nika. Grano tak przez 20 minut, ski i Swicarz.
bramki. Zrywy Bobuli, czy prze Kulawika.
wpłynęła ujemnie na skuteczność w tym czasie piłka była wybijana
po czym zdecydowano się jednak
Defensywa Polonii, jak zwykle boje Radonia wywoływały duże trójki
środkowej., nadając jej ane
rogów Polonii.
na pierwotną koncepcję i Jane dobra, przy czym Pruski na obronie zamieszanie pod bramką Wisły, miczne tempo. Po przerwie widzie z Po
zmianie Górnik narzucił tem
wypad! gorzej, niż Wołosz, a w po jednak kończyły się na polu kar liśmy u Polonii kilka błyskawicz
czek wrócił na środek ataku.
po.
W pierwszych minutach etr?ał
mocy Brzozowski zaczyna powracać nym. Dopiero długi wykop Gędł nych zagrań skrzydłowych, niestety
Krosówki trafił w słupek, ale wy
Od tej chwili mecz stał się cie do formy.
ka w kierunku bramki niespodzie błędy środka nie pozwoliły na ich równanie padło dopiero w 25 min.
kawszy. W 32 min. bramkarz LeSam mecz był mało ciekawy, była wanie zadecydował o wyniku.
umiejętne wykorzystanie.
Uzyskał je pomocnik Gaweł. Od tej
chii Pokorski łapie piłkę, dobiega to raczej walka o punkty. Pierwsza
Drużyna Górnika wygrała zasłu chwili gra stała się niesłychanie
do niego Janeczek i lekko wytrą połowa gry raczej wyrównana, w
Wisła zerwała się do ponow
nerwowa.
Lepiej opanowani okazali
Była taktycznie i technicznie
ca mu ją z rąk. Piłka wolno wto drugiej po początkowej przewadze nych ataków, jednak Cracovia żenie.
lepsza, a przy tym nadawała tempo, się tu Górnicy, którzy też w 33 min.
Legii
do
głosu
dochodzi
Polonia,
czyła się do bramki. Do przerwy
miała swój kwadrans i nie poz które było dość szybkie, a w cało zdobyli zwycięski punkt przez
która ma okazję do zdobycia kilku woliła na zmianę rezultatu.
utrzymał się wynik 1:0.
ści wychodziła na grę bardzo sku- Burdę.
Kielas wygrał bieg
bramek. Trzeba jeszcze dodać, że
W Poznaniu
Po zmianie pól ŁKS przez, jakiś atak Polonii strzelał dużo więcej i
Tabela ekstraklasy
1KP
czas grał w 10-kę, bo Soltyszew- bardziej niebezpiecznie, niż to czy
BYDGOSZCZ (tel.) Bieg na prze,
górą Kolejarz
skj zamarudzil się gdzieś w szat nił atak Legii.
BOISKO
łaj na trasie 3.000 m o ¡puchar Ilu
własne:
oboe:
ni. W tym właśnie momencie, w Historia bramek była następująca:
w 39 minucie Szularz strzelił w po
POZNAÑ. (tel.) Derby poznańskie strowanego Kuriera Polskiego.,' ogro
pierwszej
minucie Kupcewicz przeczkę.
piłkę przejmuje
wygrali zasłużenie kolejarze, i to madził w tym roku na starcie
gier iMct. st. br.
najlepsi
strzelił pierwszą i ostatnią bram OchmańskiOdbitą
i podaje Swicarzowi.
w zupełności zasłużenie. Cała bo najsilniejszą stawkę preełejowców,
strzelcy
kę dla Lechii. Gra teraz jest ra Ten strzałem nie do obrony umiesz
wiem druga połowa meczu stała 0 czołowymi zawodnikami Wybraeczej wyrównana, choć ataki Le- cza ii w bramce Skromnego. Drugą
pod ich wyraźną przewagą. Warcie- ża, Warszawy, Poznania., Łodzi i
ćhii są niebezpieczne. W 12 min. bramkę strzelił w 38 minucie dru- Gwardia Wisła
rze zawiedli kondycyjnie, a od wyż
8
14 25:7 Kohut 8
4 — ■1 3 — —
szej porażki uchronił ich doskonale innych większych miast Polski. O
18 27:14 Anioła 10
8
z podania Hogendorfa, Baran zdc p:ej połowy Ochmański, po akcji ze ZZK
4 2 — 1 — 1
popularności biegu świadczy 20.000
8
12 20:13 Rożankowski II 5 broniący Krystkowiak.
2 1 —a 3 11
Cracovia
bywa prowadzenie a w 20 min. Swicarzem.
tłum
widzów
zgromadzonych
8
10 15:10 Ochmański 6
1
3
—
1
Sędziował
mjr
Sznajder.
polonia
W.
1
2
Obrona
Warty
b.
niepewna.
Po

Łącz podwyższa wynik do 3:1.
8
2 1 1 2— 2
9 21:23 Łącz 10
ŁKS Włókniarz
wzdłuż
trasy
i
na
trybunach.
moc
do
przerwy
na
poziomie,
a
po
Lechia zaczyna opadać z sił. Ło
8
7 11:10 Opić 3
2 — 1 — 32
WROCŁAW. (Tel.) Paia wag — Legia Warta
przerwie kiedy opadła z sił, stanoZwycięzcą biegu i zdobywcą piu
8
7 13:14 Krasówką 6
1 1 1 2— 3
dzianie grają znacznie lepiej i w Wrocław 3:3 (1:1). Towarzyskie spot Górnik Bytom
wiła słabą zaporę dla groźnych ko charu został Klęłaś (Łechta —
2
—
8
2
1
1
Z
7 16:21 Cholewa 6
AKS
40 min. z wypracowanej pozycji kanie obu drużyn zakończyło się wy Ruch
lejarzy.
Atak
miał
dwie
różne
czę

6 16:20 Cieślik 6
8
2 1 1 — 13
remisowym 3:3. Bramki zdo
ści. W I połowie gnał dobrze, wszyst Gdańśk) w 9.21.4 min. przed Mań
przez Patkolę zdobywają czwartą niklem
8
5 12:24 Rogacz 4
1 — 2 1 1 3
byli dla Pafawagu: Gołąbek, Kppezyń Lechia
—— >i ■ v 4 2—2
8
4 10:22 Oprych 2
ko mu wychodziło, niestetv po kowskim (Łechta Gd) 9.22.4 oras
bramkę, a w 2 m’nuty później Ja ski i Szymczak, dla Legii Stasiak Legia W.
3 12:20 Szmidt II 6
— 1 4 — 2 1, 8
Polonia Bytom
przerwie zupełnie się rozkleił i Ptotikowiakiem (Związkowiec Poz
ne czek głową ustala wynik me dwie i Jędryszek.
przestał być groźnym dla kolejarzy. nań) 9.23.0. Na dalszych miejscach
czu 5:1.
U zwycięzców najsilniejszym punk uplasowali się: 4) Korbań (Zryw
Sędziował wzorowo p. Michalik
tern był atak, który w drugiej czę Gd), 5) Czajkowski (Ogn. Warsza
PZPN Francja 4:3 (2:1)
Zagłębie
ści szczególnie się wyróżniał sunąc wa); 6) Dzwonkowski (Spójn. Zryw
x Krakowa.
raz po raz na bramkę Krystkowia- Włocławek); 7) Wojtas (Lechia Gd).
ka. Najlepszym napastnikiem był
W Stolicy
SOSNOWIEC. Ostatnie spotkanie -za z wolnego strzela trzecią bramką, -ng; Jezuita; Słomiany; Marciniak, przy tym Anioła, zdobywca obu Na ósmym miefjscu enalaizł się ze
rodaków z Francji rozegrane na sta- Od tego momentu gra stała się ostrą, Lewandowski. Zagłębie: Niedbała; bramek. Na drugim miejscu wyróż szłoroczny zdobywca pucharu Świ
— '  a miejscami nawet brutalną przy (Gosek); Strauch; Sobieraj (Kościń- nić należy Wojciechowskiego II. niarski ż gdańskiego Zrywu. Naj
dto-ni« Stali z reprezentacją
Zagłę
wygrała
Wartak; Tomecki; Prostacki;
bia zakończyło się ich porażką 3:4 czym nie bez winy był w tym sę ski);
Olszewski; Trzaska; Słota; Mucha Reszta na poziomie. W pomocy wy liczniejszą stawkę biegaczy wysta
(1:2). Już w pierwszych minutach Ma dzia P. Klocek z Sosnowca. Na sku (Kllmza)
Macuga.
bijał się Słoma. Unieszkodliwił on wiła bydgoska Gwardia (184 zawo
tek
ostrej
gry
opuścił
boisko
bram

cuga
zdobył
prowadzenie
dla
Zagłę

Polonia
atak Warty. W obronie Wojciechów dników), za co uzyskała specjalną
bia. ale od tej chwili goście przejęli karz Niedbała. Dalsze bramki parity
ski
I był lepszy "od swego partne
inicjatywę, którą posiadali do końca, ze strzałów Olszewskiego dla Zagłę
Częstochowa (dwie) dla PZPN.
ra. Bramkarz Tomiak nie ponosi nagrodę.
WARSZAWA, (tel.) Doroczne der zaprzepaszczając ffednak szereg do biaNa i 10Słomianego
WARSZAWA (Tel.) W Wawrze pod
minut
przed
zakończeniem
sytuacji podbramkowych.
winy za porażkę.
by footbalowe Stolicy pomiędzy Po godnych
Warszawą rozegrano wyścig kolarski
Kielce 5:2 (2:2)
padło dla gości ze strza ootkania. dwaj zawodnicy gości Long
Jeśli
chodzi
o
grę
to
pierwsza
lonią; i Legią zgromadziło na stadio Wyrównanie
na
dystansie 100 km o mistrzostwo wo
łu Słomianego. Na krótko przed i Mitldewicz opuścili bosko.
część była wyrównana. Obie strony jewództwa warszawskiego.
wyścig
nie WP około 15 tys. widzów. Nie przerwą Macuga zdobył znów pro Drużyny wystąpiły
w składach:
przeprowadzały
ładne
akcje,
lik

ten
był właściwie wyścigiem o mi
PZPN Francja Ńajdek, Gumski, Ma- CZĘSTOCHOWA. (Tel.) W ramach
stety, nerwowa i chaotyczna gra o- wadzenie tym razem z przeboju.
strzostwo
Polski,
gdyż
prócz
Nowocs
widowane
przez
tyły.
W
tej
części
Witkiewicz.
Pańczak.
Itczak
;
Jbu drużyn nie dała widzom takich , Po zmianie pól w 3 min. gry Klimturnieju 3 miast. Częstochowy, Kielc
i Wyglendy na starcie stanęli
i Radomia, rozegrane zostało w Czę bramkę dla Warty zdobył w 16 min. ka
wlszyscy najlepsi zawodnicy polscy.
stochowie spotkanie Częstochowa — Opitz. Kolejarze wyrównali w 29 Po
raz pierwszy po wojnie bieg ten
Kielce, zakończone zwycięstwem go min. przez Aniołę.
rozegrano na czas, czyli, że zawodni
spodarzy 5:2 (2:2). Mecz stał na do
ty drugiej części gospodarze przez cy
byli
wypuszczani ze startu co dwie
Konferencja oj
brym poziomie 1 prowadzony był w cały czas mieli inicjatywę w grze.
minuty.
.
.
szybkim tempie, przy czym stroną W 57 min. uzyskali też zwycięską Zwyciężył
Czyż (Gwardia Warszawa)
przeważającą byli miejscoki. Kiel- bramkę przez Aniołę,
30
lat
polskiego piłkarstwa
w czasie 2,45.59 godz. Następne miej
czanie aczkolwiek słabi technicznie,
Widzów 12 tysięcy. Sędziował p. sea zajęli: Pietruszewski 2.46.07 g.l
grali b. ofiarnie i ambitne. Prowa
Wójcik 2.46.18.7; Olszewski; Siemiń
dzone dla Kielc uzyskał w 11 min. Olewski z Krakowa drobiazgowo.
ski; Kapiak; Napie rafia; RzeżnicM;
Sułak a w 4 min. później Baraniak POZNAÑ. W ub. czwartek w po Targoński
1 Salyga.
wyrównał, przy czym nie bez winjL znańskiej klasie A uzyskano następu
był bramkarz gości. Drugą bramk# jące wyniki Kolejarz Leszno — Ad
dla miejscowych zdobył Malkiewicz. mira 4:0; Polonia Chodzież — Po100 tysięcy graczy
Po ANTWERPIA. Pływak holenderski
W 30 min. Sułak ustalił wynik do lonia Poznań 3:1; Kolejarz Ib — stal Kleveti wchodzący w skład drużyny«
przerwy.
Poznań
4:2;
Dąb
—
Zjednoczeni
2:0, która ustanowiła nowy rekord HOlan
WARSZAWĄ. Polski Związek Pił reprezentacji jest brak silnych ze jest w tym bez wpływu reagowanie Pio przerwie, dalsze bramki dla czc Kolejarz Gorzów — Warta Ib 2:1; dii w sztafecie 3 x 100 m SI. zmień,
publiczności
na
mylne
nieraz
orze

stochowian
uzyskali:
Seilried
1
i
Ba
społów
klubowych,
na
których
mo

ki Nożnej jest jedną z nielicznych
Zjednoczeni Kępno — Kolejarz Go w czasie 3.29.1, przepłynął swój od
2. Sędziował p. Michalczyk. styń
3:2: Gwardia Kalisz — Prosną cinek st. grzbiet, w 1.0".S bijąc o M
organizacji sportowych, która spo gła by się opierać wybrana jedy- czenia sędziów, którzy podobnie jak ranlak
Widzów około 5.000.
Kalisz 2:1.
własny rekord kraju
radycznie urządza konferencje pra nastka, jak to bywało dawniej. i zawodnicy mogą robić błędy.
Przewodu.
Wydz.
Gier
i
Dysc.,
sowe. Taka konferencja odbyła się PZPN dążąc dó podniesienia pozio
Sl«isk
Krug
referował
sprawy
pracy
swe

Sofio
w ub. wtorek. Poświęcono ją omó mu,- zamierza poprzez zrzeszenia
wieniu aktualnych zagadnień pił sportowe utworzyć 4 silne drużyny. go resortu. Opracowano już termi
karskich i zamierzeń na najbliższy Dalszym dążeniem do podniesienia narz spotkań o wejście do II Ligi,
poziomu naszego piłkarstwa będą: który zostanie niebawem ogłoszony.
okres czasu.
JANÓW. W czwartek odbył się Polski Kuligowski pokonał prze dnia, w średniej Gołaś wygrał X
W roku bieżącym przypada 30-le- zaangażowanie trenera zagraniczne Dała się zauważyć nieznaczna po
cie istnienia PZPN. W tym roku za go (prawdopodobnie Węgra) i wy prawa w dyscyplinie na boiskach, mecz zapaśniczy pomiędzy repre konywująco Bojceva, który zwy Morkóvem, w półciężkiej Urgacz
ale
jest
to
jeszcze
dalekie
od
Stanu
rejestrowano też 100-tysięeznego słanie naszych trenerów na prze
zentacjami Śląska i nieoficjalną ciężył w Warszawie Jakubowicza. uległ w 12 ńiin. Atanasov! I, w
piłkarza, którym jest 19 letni Hen szkolenie za granicę. Projektuje się jaki winien być. WG i O w dalszym reprezentacją Bułgarii występu Walkę swą wygrał również Go ciężkiej Śmieszek przegrał w 2
ryk Gąsiorowski z Tomaszowa Maz. wysłanie mgr Balcera, mgr Jesion ciągu będzie energicznie walczył i jącą pod nazwą Sofii.
łaś, również nie uwzględniony na min. z Marinovem.
kę, Forysia, Koncewicza, Borowiec przeciwstawiał się wszelkim pró
członek Związkowca.
śląscy uzyskali pięk meczu w Warszawie. Tak więc
PZPN odstąpił od urządzenia kiego oraz kilku znanych dawniej bom niesportowego zachowania się nyZapaśnicy
* * *
sukces
remisując
4:4.
Mistrz
na
boisku.
reprezentacja Warszawy została
specjalnych uroczystości jubileuszo zawodników, jak: Szczepaniaka,
WROCŁAW.
W turnieju terdsowych, a wzatnian za to ofiaruje 100 Artura, Korbasa i Drabińskiego.
pozbawiona zwycięstwa.
wym młodzieży szkolnej we. Wrocła
Oprócz spraw technicznych, oma mhbhmmmhbhbhmbhi
piłek Ludowym Zespołom Sporto
win
uzyskano
wyniki: MleW muszej Czombert przegrał z rza-nkowski (Góradalsze
wym. 100 tys. piłkarz z Tomaszowa wiano na konferencji również spra Redaguje Komitet: Adres Redakcji: Katowice, ul. Młyńska 9. Telefony:
Śląska) — Koziel
będzie zaproszony na mecz Polska— wy sędziowskie. Referował je pre 309-73 (Wewnętrzny 004. 337-24, 355-82 Administracja: Katowice, ul. Młyń Brusevem, w koguciej Tobola ski 6=1. 6:0. Wyczółkowski — Wrze
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wodu. Wydz. Sport., Szymkowiak czek naszego piłkarstwa. Polska po ul.
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minimalną poprawę poziomu na trzebuje. Daje się odczuwać
brak „czytelnik" Katowice. Prenumerata miesięczna z odbiorem na miejscu
— Jędrysik (Katowice) 1:6, 2:6. (Patrz
wiając największą niespodziankę str. 5).
nłodych sił. Nie >
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Stefan Zakrzewski
W Pionie KCZZ

W

Czerwieńsku

Głos syreny wibruje mocno w
powietrzu i powoli zamiera. Go
dzina 6 rano. . Miasteczko Czer
wieńsk pogrążone jest jeszcze w
ciszy lecz w odległym o 2 kilo
metry, położonym wśród pięknych
sosnowych lasów Centralnym
Ośrodku Wychowania Fizycznego
KCZZ — dźwięk syreny jest ha. słem do zaczęcia, nowego dnia
pracy.
Korytarzami nowoczesnych bu
dynków, mieszczących sypialnie, .
przebiegają młodzi ludzie, jeszcze
trochę zaspani, zimny prysznic
zmywa jednak pozostałości snu.
Za chwilę następuje zbiórka
przed budynkami, skąd grupami
ruszają do pobliskiego lasu na
marszo bieg.
O godz. 7-mej, piękna sala ja
dalna zapełnia się tłumem kursiStów — pochłaniających z iście

wilczym apetytem ‘obfite śniada
nie. Śniadanie mija szybko i no
wy dźwięk syreny oznajmia, że
jest już godz. 8-ma — i czas za
brać się do pracy. Mży drobny
deszcz, ale ćwiczące zespoły nie
chcą się przenieść do hali gimna
stycznej. Różnokolorowe koszulki
gimnastyczne mieszają się z Libra
niami treningowymi, na których
widnieją emblematy i nazwy kin
bów i zrzeszeń sportowych całej
Polski. Na wszystkich sześciu bo
iskach koszykówki, siatkówki i
Szczypiorniaka trwa bezustanny
ruch. Pod kierunkiem i facho
wym okiem trenerów i instrukto
rów przyszli przodownicy sportu
-"Związkowego poznają tajniki i za
Sady gier sportowych, przepisów
i metodyki, czy sędziowania.
Instruktorzy, wychowankowie
AWF, są gwarancją odpowiednie
go poziomu nauczania, a ich za
pał i chęć przelania w adeptów
wszystkich swych wiadomości,
jest pewnikiem, że nowe kadry in
struktorów, staną się w terenie
mocnym momentem w akcji wła
ściwego úmasowiénia sportu Pol
ski Ludowej.
Najlepiej zresztą zobrazuje to
program zajęć.
Teoria walczy tu o supremację
z zajęciami praktycznymi. Pomoc

doraźna w wypadkach i higie
na — zazębia się z wykładami o
anatomii i fizjologii, metodyka
gier sportowych łączy się z zapra
wą. a przepisy sędziowania po
zwalają na bezstronne i obiektyw
ne spojrzenie na wartość moral
ną i fizyczną poszczególnych za
wodników jak i całego zespołu.
„Szarą eminencją“ jest gimna
styka, którą muszą w Czerwień
sku uprawiać wszyscy. Jest ona
warunkiem tężyzny fizycznej i utrzymania kondycji — toteż przez
cały czas pobytu obowiązuje na
kursie.
W chwili obecnej w Ośrodku
prowadzone są dwa kursy — je
den dla przodowników piłki ręcz
nej i gier sportowych, obsadzo
ny przez 15 kursantek i 37
kursistów, drugi na przodowni
ków w. f., liczący 140 uczestni-

zrzeszeń. Teorię i zajęcia prakty
czne prowadzi grupa instruktor
ska, złożona z 16 osób oraz 2 in
struktorów kulturalno - oświato
wych. Wykłady i zajęcia postawie
ne są na bardzo wysokim pozio
mie — o czym świadczą wypowie
dzi uczestników kursów. Oto, co
mówi o swym pobycie w Czer
wieńsku znana lekkoatletka Gębolisówna z Hajduk W., wysłana
na kurs przez Zrzeszenie Sporto
we „Unia".
— Jestem niezmiernie zadowo
lona, że moje władze sportowe
wysłały mnie do Czerwieńska.
Mimo, iż jestem inspektorką gier
sportowych i lekkoatletyki na
nasze koła sportowe — to teraz
dopiero przekonałam się, jakie
miałam wielkie braki do wyeliminowania. Metody szkoleniowe — są dla mnie rewelacją....
Dlatego też, brak mi po prostu
słów uznania dla kierownictwa

Budowla, w której w Czerwieńsku mieszkają kursiści
ków. Obesłało je 9 zrzeszeń spor
ośrodka, które nie szczędzi sił,
aby uczestnicy po ukończeniu
towych pionu KCZZ. Kursiśei ukursu stali się naprawdę jachozupełnią braki w kadrach trener
wymi i wartościowymi przodow
skich i instruktorskich swoich
nikami sportu. Osobiście, poza

Pierwsza

lista

M«

Moroficzyk przechodzi wysokość 3,80 m Fot, API

codziennymi zajęciami, trenuję
zawzięcie lekkoatletykę — i mia
łam sposobność treningu z Ma
rianem Hoffmanem, który tu go
ścił przez kilka dni."
— No, a czy taki podwójny tre
ning nie jest dla pani zbyt inten
sywny? — pytamy.
— Przez pierwszych kilka dni
czułam się „jak z krzyża zdjęta".
Ale to minęło i z żalem myślę
o niedalekim już wyjeździć. Są tu
tak świetne warunki, że chciałoby się tu zostać przez cały rok.
Prosimy też o wydanie opinii
boksera wrocławskiego Pafawagu, ob. Szczepana Michała, który
przyjechał tu na kurs w. t:
— Uważam, że przez tworzenie
takich ośrodków,
jakim jest
Czerwieńsk — sport-polski pod
niesie się szybko na najwyższy
poziom. Wszyscy, którzy przejdą
przez szkołę czerwieńską, staną
się napewno nie tylko dobrymi
przodownikami, ale i równoczenie dobrymi sportowcami. Pra
ca jest tu ciężka, ale osiągamy
za to coraz to lepsze wyniki.
Mimo, iż jako bokser, bardzo du
żo zawsze ćwiczyłem — to przez
pierwsze dni po gimnastyce na
przyrządach — trochę mnie mię
śnie bolały. Dziś to minęło i kon
dycyjnie czuję się świetnie. Nie
obawiam się też czekającego
mnie meczu z Gedanią w czerw
cu., kiedy spotkam się z Kudłacikiem.
Trzecim z naszych rozmów
ców — jest Post Witold ze Spójni
Warszawa — Praga. Jest on pra
cownikiem Wedla, a przyjechał na
kurs gier sportowych. Tak o kur
sie, jak i samym ośrodku wyraża
się w superlatywach. Ponieważ
jest tu starostą — pytamy o ży
cie obozowe i stosunki wśród kur
sistów:
— Współżycie z kolegami ukła
dało się od samego początku jak
najlepiej. Rada obozowa wpro

najlepszych

Poniżej zamieszczamy pierwszą tegoroczną listę najlep
szych wyników lekkoatletycznych w konkurencjach kobie
cych. Godnym podkreślenia jest szereg nowych nazwisk, choć
na ogół wyniki są jeszcze przeciętne.

100 111.
Rekord świata: 11.5 STEPHENS —
USA (1936 i.).
Rekord Polski: 11.6 WALASIEWICZOWNA (1937 r.).
Najlepszy wynik europejski w tym
sezonie: 12.0 BLANKERS KOEN
— Holandia.
Najlepszy wynik Polski w
.. uD. roku:
12.5 HE JD U OKA (Śląsk). — 10 wy
nik: 13.0.
12.9 Adamska — Poznań
13.0 Bartkowiak — Toruń
13.0 Orsztynowicz — Toruń
13.2 Lesznerówna — Poznań
13.5 Legutko — Kraków
13.6 Piwowarówna — Śląsk
13.7 Burzykówna — Śląsk
13.8 Slomczewska — Łódź
13.8 Wa jsówna — Śląsk
13.8 Heczko — Gdańsk
13.9 Białkowska — Poznań

wre

Wzwyż

Rekord świata: 1.71 BLANKER KOEN
— Holandia 1943.
Rekord Polski: 1.50.5 KRAJEWSKA
(Poznań) 1929 r.
Najlepszy wynik europejski w tym
sezonie: 1.50 BORODINA (ZSRR).
Najlepszy wynik Polski w uh. roku:
1.47 PENNERS . WIŚNIEWSKA
(Gdańsk) 10 wynik: 140.
143 Kowalska — Toruń
142 Rączewska — Wrocław
140 Herdówna — Śląsk
140 Białkowska — Poznań
140 Lesznerówna — Poznań
137 Grzybówna — Kraków
137 Bulżanka — Kraków
135 Wajsówna — Śląsk
135 Pajerowa — Śląsk
135 Pogorzelska — Gdańsk
W dal

:■ S

praca
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Basen w Czerwieńsku z widokiem na główny budynek Ośrodka
wadziła współzawodnictwo w u- dowiedzieć się o planach na przy
trzymaniu czystości i punktual szłość.
ności. Wydaliśmy pierwszą na
— Ośrodek w Czerwieńsku —
tym obozie gazetkę ścienną, u- mówi
—Kosman — stanie się
rządzamy wieczory świetlicowe,
które cieszą się wielką popular nie tylko wzorowym. Będzie on
nością wśród mieszkańców Czer wielką kuźnią sportu polskiego.
wieńska. Zespoły nasze wyjeż Dzięki dobrym warunkom — mo
dżają również do okolicznych że być czynny cały rok. W tym
miejscowości, gdzie przez rozgry roku przewidujemy przeszkolenie
wanie spotkań propagują sport. 2.000 instruktorów i przodowni
Uchwaliliśmy
uporządkowanie
boiska piłki ręcznej przez całko ków sportu.
wite oczyszczenie z chwastów
W przyszłym tygodniu rozpo
oraz przygotowanie słabszych ko czynamy budowę stadionu sporto
lęgów do egzaminów tak, aby wego, mieszczącego boisko do pił
wszyscy wyjechali z dyplomami.
To ma być małym dowodem na ki nożnej i ręcznej, 4-torową
rzutnię, skocznię —
szej wdzięczności dla kierow bieżnię,
nictwa oraz dla Rady Sportu wszystko urządzone najnowocze
śniej. Remontujemy drugą halę
KCZZ.
KCZZ nie szczędzi pieniędzy sportową, w której trenować bę
ani wysiłku, aby Czerwieńsk stał dą bokserzy i zapaśnicy. Kończy
się ośrodkiem wzorowym. Korzy my remont sali wykładowej 1
stamy jeszcze z obecności -~ świetlicy, mogącej pomieścić 500
GUKF Kosmana i sekretarza Ra osób. Dysponujemy nowoczesnym
dy Sportu KCZZ Dołowego, aby basenem pływackim o sześciu to
rach i trzech trampolinach. To
jest chyba gwarancją, że Czer
wieńsk da przybywającym do nie
go kursistom jak najlepsze wa
lekkoatletek
runki do nauki i treningów.
Ob. Dołowy stwierdza krótko:
„KCZZ dotrzyma słowa — i
Czerwieńsk stanie się najwięk
szym i najnowocześniejszym ośrodkiem wychowania fizyczne
BUKARESZT. Znany skoczek ru go.“
muński Soeter ponownie poprawił ręPatrząc na to, co zrobiono do
k-oro Rumunii w skoku 'wzwyż, uzy tąd — nie trzeba być entuzjastą,
skując w tej konkurencji wynik 195.4 aby
móc bezstronnie - stwierdzić,
cm.
"ze słowa te rzeczywiście są kon
AMSTERDAM. Młoda. lekkoatletka sekwentnie i planowo wprowadza
holenderska Dillema uzyskała w bie ne w czyn. Wyjeżdżamy z Czer
gu na 100 m czas 12.2 sek.
wieńska z mocnym przekona
^BRUKSELA. Miotacz belgijski Ver- niem, że sport polski wszedł rze
has ustanowił nowy rekord kraju w czywiście na nowe drogi roz
woju.
pchnięciu kulą wynikiem 14.47 m.

Rekord świata: 6.25 BLANKERS KO
EN (Holandia) 1S43 r.
Rekord Polski: 6.M WALASIEW1
OZÖWNA (1937).
Najlepszy wynik europejski w tym
sezonie: 5:34 KIREJEWA (ZSRR).
Najlepszy wynik Polski
w uh. roku:
Lesznerówna z AZS Poznań prowa
5.50 NOWAKOIWA..............
(Łódź) ..
10 wy. dzi w skoku w dal w tabeli naj
nik: 4.56.
lepszych wyników tegorocznych
501 Lesznerówna — Poznań
Fot. Borowiecki
497 Pajerowa — Śląsk
494 Orsztynowicz — Toruń
36.60 Sinoracka — Toruń
48: Legutko — Kraków
32.27. Klimowska — Kraków
486 Gościniak — Toruń
32.24 Szendzielorzówna — Śląsk
Burzykówna
—
Śląsk
483
30.45 Bregulanka — Śląsk
481 Kowalska — Toruń
29.85 Konikówna — Kraków
477 Rączewska — Wrocław
29.64 Bulżanka — Kraków
475 Wajsówna .— Śląsk
28.97 Pajerowa — Śląsk
401 Jędrowska — Poznań
28.18 Kowalska — Toruń
26.73 Tkaczyk — Warszawa
26.50 Felchnerowska — Toruń
Kula
Rekord świata: 14.59 SEWRJUKOWA
Dysk
(ZSRR) 1948 r.
Rekord Polski: 13.2» FLAKOWICZ
Rekord świata: 53.25 DUMB ADZE (Z.
(Warszawa) 1937 r.
S. B. B.) 1948 r.
Najlepszy wynik europejski w tym
Rekord
Polski: 46.22 WAJSÖWNA
sezonie: 13.38 PICCININI (Włochy)
(Łódź) 1936 r.
Najlepszy wynik Polski w uh. roku:
12.55 -BREGULANKA (Śląsk) 10 wy Najlepszy wynik europejski w tym
sezonie: 41.33 COBDIALE (Włochy)
nik: 10.66.
Najlepszy wynik Polski w uh. roku:
11.13 Konikówna — Kraków
40.31 DOBRZAŃSKA (Warszawa)
10.93 Szendzielorzówna — Śląsk
10 wynik: 32.11.
10.92 Bregulanka — Śląsk
10.63 D itkowska — Kraków
36.65
Dobrzańska — Warszawa
10.30 Drzewiecka — Gdańsk
30.09 Peskówna — Łódź
9.95 Klimowska — Kraków
23.34 Piotrowska — Łódź
9.93 Brześniowska — Poznań
27.09 Pytlakówna — Poznań
9.78 Sinoracka — Toruń
26.03 Materówna — Łódź
9.45 Straszyńska — Wroclaw
25.57 Jedrowska — Poznań
9.38 Peskówna — Łódź
25.55 Mirkiewiczówna — Rzeszów
24.80 Morawska — Rzeszów
Oszczep
24.55 Broszkiewiczówna — Wróci.
Rekord Świata: 48.63 BAUMA (An, .
stria) 1948 r.
Rekord Polski: 44.03 KWAŚNIEWSKA
RZYM. Podczas zawodów lekkoatle
(Łódź) 1936 r.
. tycznych
w Mediolanie, Missoni prze
Najlepszy wynik europejski w tym biegł 400 m ppł. w dobrym czasie 53.5
sezonie: 46.21 CZUD1NA (ZSRR) sek,; Moretti uzyskał na 200 m — 21.8
Najlepszy wynik Polski w nb. roku: sek.: Taddia rzucił młotem 52.76 m;
39.85 SINORACKA (Toruń) 10 wy Tagliaferri przebiegła 100 m w 12.1
sek.; a Gabric rzuciła dyskiem 40.40 m
nik: 30.30.
Franckowiak
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Kronika

WARSZAWA. PZLA ustalił obsa
dę instruktorską, kursów kondycyjno-przygotowawczych, które od
będą się przed większymi impreza
mi w sezonie letnim.
Kurs w Czerwieńsku w dniach
1—19 6. dla kadry reprezentacyjnej
przed międzypaństwowym meczem
z Czechosłowacją kobiet (19. VI. w
Krakowie), poprowadzą: Mgr. Za
krzewski, Warchálowski, Hoffman
Marian, Felski, Binieikowski i Ku
charski.
Kurs dla juniorów od 1 do 21 lipca, na który wybierze się najlep
szych zawodników po mistrz o stwach juniorów Polski (25,26. VI.)
odbędzie się na terenie AWF War
szawa. instruktorami obiecującej
młodzieży będą: Pabiś. Gąssowski i
Morończyk.
Podobny kurs dla juniorek prze
prowadzony zostanie w tym samym
czasie w Olsztynie prowadzony
przez: Dobrowolskiego. Szczerbickiego, Piskorskiego, i Chełmickiego.
Przed indywidualnymi mistrzo
stwami Polski mężczyzn 23 i 24 VII.
w Gdańsku) odbędzie się kurs w
dniach 10—24 VII. w Gdańsku pro
wadzony przez Karola Hoffmana,
Zieleniewskiego i Żylińskiego, a
przed mistrzostw, kobiet Łódź 30 i
31 7.) trenerzy mgr Zakrzewski,
Morończyk i Gąssowski będą szko
lić zawodniczki w AWF na Biela
nach w drugiej połowie lipca.
Ostatni kurs z tego cyklu organi
zuje PZLA przed międzypaństwo
wym meczem w lekkoatletyce męż
czyzn i kobiet Polska — Węgry,
który odbędzie się 3—4 września w
Katowicach. Obóz trwać będzie od
20'sierpnia do 3 wrześnie.
Mężczyźni zjadą na Śląsk, gdzie
instruktorami będą Wachałowski,
Kozubek i jeden trener PZLA, ko
biety przystąpią do treningów w
Krakowie pod kierunkiem Dudka.
Buchały i jednego, trenera PZLA
(wyznaczony zostanie później).
Oprócz tych obozów GUKF orga
nizuje kursy dla młodzieży, ZMP.
ZHP i przodowników lekkoatletyki
w Lidzbarku, Czerwieńsku i Zło-

PZLA

cieńcu, na które PZLA deleguje
instruktorów do przedmiotów lek
koatletycznych: Dobrzańską, Chri
stensen, Piskorskiego, Siemiątkow
skiego, M. Hoffmana. Polskiego,
Michalskiego, Kalisiewicza, Parzniewskiego, Małeckiego i Rutkow
skiego.
A Mistrzyni Polski w skoku
w dal Nowakowa nadesłała pismo
do zarządu PZLA, w którym dono
si o decyzji wycofania się z życia
zawodniczego. Nowaków® dziękuje
PZLA za dotychczasową opiekę i
deklaruje chęć pracy na polu in
struktorskim. Powodem wycofania
się Nowakowej z czynnego uprawie
nia lekkoatletyki jest chęć powro
tu do życie rodzinnego.
A Zarząd PZLA zwrócił się do
GUKF-u, na zasadzie doświadcze
nia po odbytym niedawno kursie
instruktorskim z wnioskiem o zor
ganizowanie kursu wśryfikacyjnodoszkoleniowego
dla
trenerów
i instruktorów, którzy nie mogli z
powodu braku miejsc, wziąć udział
w kursie poprzednim. Kandydatów
na kurs, który odbyłby się w paź
dzierniku wybiorą zrzeszenia spor
towe w porozumieniu z okręgami.
A Materiały z I kursu unifikacyj
nego będą ogłoszone drukiem na
kładem GUKF-u w seriach, we
dług konkurencji. Pierwsza seria
ukaże się już za 6 tygodni.
A Zarząd PZLA wysłał do Gdań
ska swego delegata, w celu komisyj
nego zbadania stanu stadionu Za
rządu Miejskiego we Wrzeszczu, oraz ustalenia przyczyn absencji Do
rnowskiego w drużynowych mistrzo
stwach Polski i sprawdzenia jego
formy, w związku z mającym
nastąpić wyjazdem Dornowskiego
na zawody do Budapesztu w dniu
19 czerwca.
A PZLA przypomina okręgom, że
dotychczas obowiązują minima dla
klas, A i B ustalone w październi
ku ub. noku, gdyż nowe listy klasy
fikacyjne nie zostały jeszcze za
twierdzone.
A Zarząd PZLA wysłał do Pozna
nia gratulacje Adamczykowi i jego
trenerowi z okazji pobicia rekordu
Polski.
(Cerg)
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Wyglenda mistrzem szosowym Śląska

KATOWICE. Na trasie Katowi
ce — Mikstów — Kobiór —
Pszczyny — Dziedzice 1 Komorowice 1 z powrotem długości około
100 km odbyły się mistrzostwa
szosowe Śląska dla kartowiczów
i licencjonowanych.
Do wyścigu dla licencjonowa
nych stanęło 14 zawodników z
Wyglendą, Nowoczkiem. Paproc
kim i Łazarczykiem z Częstocho
wy na czele.
Pechowym zawodnikiem okazał
się Nowoczek, który w drodze na
metę wpadł na wybój pod Goczał
kowicami i miał defekt gumy tyl
nego koła. Mimo to odrobił część
straconego czasu i przybył na
metę jako trzeci. 1. Wyglendą
(Ruch) 2,32,06; 2. Paprocki (Ruch)
2,57,03,3; 3. Nowoczek (Ruch)
2,58,58; 4. Mela (Ruch) 2,59,40;
5. Łazarczyk (Częstochowa) 3,02,36;
6. Kopczyński (Włókniarz Sosno
wiec) 3,13,13. Warto dodać, że z 14
startujących kolarzy 6 nie ukoń
czyło wyścigu.
W wyścigu dla niestowarzyszonych brało udział 27 zawodników,
trasa wynosiła około 52 km, pro
wadziła z Katowic przez Mikołów
do Kobióra i z powrotem. 24 za
wodników skończyło bieg. 1. Wil
czewski (Ruch) 1,31,42,4; 2. Hadasik (Ruch) 1,31,42,6; 3. Małęczyk
(Górnik Zabrze) 1,31,42,8; 4. Széwérda 1,33; 5. Nowak (Włókniarz
Sosnowiec), (ek)

Łódź. Łódzki Okręgowy Związek
Kolarski zorganizował na torze w
Helenowle pierwszy w tym sezonie
2-godzinny wyścig amerykański pa
rami. z udziałem najlepszych za
wodników warszawskich, pary łódz
kiej Bek — Pietruszewski oraz dwu
par węgierskich: Sazdi — Karakas
oraz Pasztor — Tobias. Kolarze
węgierscy nie odegrali w wyścigu
większej roli. Początkowe finisze
wygrał Bek. Po jednej godzinie wy
ścigu wysunęła się para Kapiak —
Siemiński, która zyskdła kilkaset
metrów przewagi, a goniący parę
warszawską Bek. ma w tym mo
mencie defekt. Pozostała grupa z
Pietruszewskim na czele, jodzie
w wolnym tempie i para warszaw
ska nadrabia jedno okrążenie. Od
tej pory kwestia wyścigu była prze
sądzone. Bek po dwukrotnej repe
racji roweru nie mógł już nadro
bić utraconego terenu. Wygrał je
dynie ostatni finisz, dowodząc, że
b^ł bezapelacyjnie najlepszym ko
larzem na torze.
Po 40 min. jazdy wycofała się 2
para węgierska Sazdi — Karakas.
W dwie godziny zawodnicy przeje
chali 78 km.

X w Lublinie zakończył się
pierwszy obóz treningowy żużlow
ców, w którym wzięto udział 34 naj
lepszych zawodników. Bezpośrednio
po zakończeniu wyznaczono 12 kan
dydatów, z. których będzie wyło
niona ostateczna reprezentacja Pol
ski na mecz Ze Szwecją. Do repre
zentacji pretendują: Smoczyk, Slekalski i Olejniczak (LKM Leszno),.
Maciejewski i Szpitalniak (Klub1
Motocyklowy Ostrów), Kołeczek
(Ogniwo Łódź), Krakowiak (ŁKS
Włókniarz), Kwaśniewski i Zenderowski (Skra - Okęcie Warszawa),
Najdrowskt i Szatkowski (UniaOlimpia Grudziądz) oraz Draga
(RKM Rybnik).
W pierwszych
dniach czerwca odbędą się w War
szawie eliminacje.
X Mecz ze Szwecją odbędzie się
definitywnie w dniu 12 czerwca.
X Komisja Sportowa PZM prze
prowadziła ostatnio klasyfikację
torów żużlowych. Do klasy I, na
których mogą być rozgrywane spot
kania o mistrzostwo I Ligi Żużlo
wej. zaliczono tory. Gwardii-Wisły
w Krakowie, Lubelskiego KM w
Lublinie, Unii-Olimpii w Grudzią
dzu, Skry-Okęcie w Warszawie,
RTKM w Rzeszowie, KM w Ostro
wie, Polonii w Bytomiu (jest na
ukończeniu), RKM w Rybniku, Woj.
Urzędu Kult. Piz. we Wrocławiu
i Zatoki Puckiej w Pucku. Drużyny
ligowe Motoklubu Rawicz, Lesz
czyńskiego KM i Ogniwa Łódź,
będą musiały swoje spotkania roz
grywać na jednym z wyżej wymie
nionych torów.
X W ubiegłą środę nadszedł do
Warszawy pierwszy transport ma
szyn
angielskich
zamówionych
przez PZM jeszcze w roku ubie
głym. Otrzymaliśmy 9 żużlówek
typu Excelsior Jap, oraz 15 Triumphów, a to: 1 Grand Prix, 6 marki
Tiger 100 (500 ceni) oraz 8 maszyn
3 T de Luxe 350 ccm. Napływ dal
szych maszyn spodziewany jest
w najbliższym czasie.

Puchar przechodni zdobył zespól
KKCiM — Łodzińskl, Kuryło, Kawa,
(4 pkt. karne); 2) Graco vil — Długosz,
Paciorek, WOrOszkiewicz — (26 pkt,);
3) KKCiM Kapela, Leśniak. Jędrzejów
ski (40 pkt.) wraz z zespołem Gwar
dii Wisły — Jabłonowski. Nowak,
Ciuszków ski (40 pkt.).
Indywidualnie Rai. do 130 com;
Szc?en‘ek (KiKCl M) 14 pkt.; 2) Mężyk
(CKM N. Sącz) 82 pkt.; kat. do
ccm: Zdanowicz (KKCiM); 2) Mask
(Cr.) po 0 pkt.; do 350 ccm: Gacek
(Cr.); 2) jędrzejowski (KKCiM) po 0
pkt.; kat. ponad 3.10 ccm: Kapela; 2)
Kuryło «baj z KKCiM po 0 pkt.; kat
z przyczepkami: Popo w (KKCIM) 1
Łodzlńsk; (KKCiM) po 0 pkt. Ogółem
startowało S3 zawodników, ukończy
ło raid 45. (km)
KIELCE (Teł.) W czwartek odibyl
ski na trasie 277 km zaliczony jako
eliminacja do rajdowych motocyklo
wych mistrzostw Polski. Na starcie
stanęło 114 zawodników. Raid ukoń
czyło 66 zawodników, w poszczegól
nych konkurencjach wygrali: do ISO
ccm — Gierasliński (KKM Sosnowiec);
do asn ccm 1. waśkriewicz (Polonia
Warszawa): do 350 ccm — Kupczył
(Okęcie Warszawa), -ponad 350 ccm —
Garwul (Polonia Byłom); w kategorii
z przycizepfkami Lodhmski (K'KTOI
Kraków).
* Tatrzański Klub Motocyklowy
zorganizował pierwszą w bieżącym
sezonie wewnętrzne klubową Impre
zę w Zakopanem, w tew. i Kroku star
tówalę ii zawodników, przyznanie
pięciu kończącym bieg bez punktów
karnych złote medale i jednemu me
dal brązowy. W Pierwszym Hałdzie
Wiosennym TKM również nie wyło
niono zwycięzcy, a na trzech kończą
cych raid wszyscy otrzymali srebrne
medale.
* TKM p;o raz dziesiąty z rzędu or
ganizuje na Zielone Święta Zjazd
makietowy do Zakopanego, W ra
mach Zjazdu projektowane jest urzą
dzenie szeregu imprez jak gymkhany,
konkursu piękności maszyn oraz me
czu piłki motocyklowej.

• Polski Związek Piłki Nożnej granicy, ale to sprawa dewiz, któ
jest organizacją, która w ostat re przecież potrzsbne sq na waż
nich czasach była w sporcie pod niejsze rzeczy niż oszczepy i pił
największym, obstrzałem krytyki ki. A jeżeli się je już sprowadzi
prasowej. Słusznie czy niesłusz- to tylko dla nielicznych, dla naj
nie? — Prasa uważa — że tak, lepszych na zawody. Chodzi tym
PZPN — że nie „Z Rumunią na czasem o masy sprzętu do co
wet w dobrych czasach naszego dziennego użytku. I tu musimy
faotbalu zwycięstwa nie przycho szukać do produkcji materiału za
dziły", a przy tym „przecież po stępczego. Nasi robotnicy, którzy
rażki bynajmniej jeszcze nie do w polski przemysł powojenny
wodzą, że poziom jest niski“ —• wnieśli wiele pomysłowości, udo
argumentuje PZPN, przypuszcza skonalenia i wynalazków, muszą
jąc przy tym równocześnie atak teraz przyjść z pomocą polskie
na prasę: „pisma sportowe są mu sportowi. Nie będziemy w tym
równie odpowiedzialne za po zresztą pierwsi. W Czechosłowa
ziom, nie ma artykułów dokiztał cji COS zaapelowała do robotni
cających, prasa nie przynosi wy ków, by głowili się nad wypro
wodów fachowych“ itp. Jest w dukowaniem niełamiącego się otym ataku pewna ssczepu metalowego do treningu.
doza Słuszności, tył
W odpowiedz i
ko nie można tej ■
przyszły nie tyl
W zapasach
ko oszczepy, ale
słuszności genera- ¡
izować. Zarzut nic
gumowe dyski,
Sofia —
noże
dotyczyć
tanie buty, pro
0'portu i Wcza
jekty nowych
kijów hokejo
sówOd początku
Poznań 6:2
naszego istnienia
wych. Nasze za
potrzebowania
nie brak na na
Poznań. Międzynarodowy mecz za
szych łamach prac są większe ' niż zapotrzebowania
paśniczy Sofia — Poznań zakończył
wpływających na Czechosłowacji. Na gwałt potrze
się
wysokim zwycięstwem reprezen
nie ma
postęp
w
wy bujemy tysięcy piłek
tacji Sofii w stosunku 6:2.
szkoleniu. Daliśmy skóry. Trzeba więc pomyśleć o ar
Mistrzostwo
W wadze muszej — Schneider
m. in. cykl arty tykule zastępczym. Brak rękawic
(Poznań) zwyciężył pewnie na punk
kułów o zasadach dla pięściarzy. Trzeba tu koniecz
Krakowa
ty Bruseva, którego prawie od po
systemu WM, któ nie dać do ich produkcji jakiś
Z boksu śląskiego
czątku walki zmusił do defensywy;
re w wielu klu nowy materiał. Brak oszczepów KRAKÓW (Tel.) W wyścigu szoso* w
koguciej — Grzędzielewskl (Poz
bach odczytywano na zebraniach do treningu. Trzeba wyszukać «ym o mistrzostwo Krakowa na tra nań) uległ jednogłośnie na punkty
BYTOM. W meczu pięściarskim
sie Kraków -- Jaworzno — Kraków
drużyn i uczono się z nich. Mamy drzewo do masowej produkcji dystans
o wejście do śląskiej klasy A, Bu
100 km zwyciężył Motyka Atanasov! II; w piórkoweij — Kauch
tego dowody. Nigdy natomiast nie nart popularnych, jesionu bo (GVMd'ia — Wisla) 2.82,46 god», przed (Poznań) ogłoszony został zwycięzcą
dowlani z Bytomia pokonali rybnic
ki ZZK w stosunku 13:3, obejmując
widzieliśmy artykułów wyszłych wiem brak, a hikory nie można Wando: em - (Zwtiązk) 2.60.165 8. Sło nad Argirovem, jednak wynik ten Nocny raid
nina
(Gw.
Wista)
3.18.11:
4
Xrotiikia
zmieniono
na
korzyść
Argirova.
na
tym samym prowadzenie w tabeli.
spod pióra któregoś z członków sprowadzić. Nie lepiej przedsta (Związk,); 5. Rednarz (Gw. Wisła):
skutek
protestu
Bułgarów.
Walka
Kuczerą 1 zremisował z Siedlaczlicznego grona fachowców PZPN. wia się sprawa wyprodukowania 6. Ostalin (Pocztowiec).
była zupełnie wyrównana, a zawo
motocyklowy
kiem, Matysik zwyciężył Konopac
Poza jednym dyr. Kisielińskim taniego obuwia do każdej dziadzi W wyścigu kartowiczów ha tra dnik bułgarski w chwilach , dla sie
kiego, Tyński zdobył punkty wal
nikt jakoś nie uważa dzielić się ny sportu. Przecież nie zawsze mu sie 50 km zwyciężył Bak (niestow.) w bie niekorzystnych zawsze uciekał
kowerem na skutek braku przeciw
czasie 1.31.45 godz. przed Bobakiem za matę; w lekkiej — Jakubowicz
w Krakowie nika,
z masami przez prasę swoją fa si ono być w całości ze skóry. (Gw.
Szulc uległ na punkty Mandil,
Wisła). Startowało 13 zawodni
wygrał
po
11
min.
walki
przez
zdys

chową wiedzą, choć jest to prze Władze sportowe za naszym po ków.
Grocholski wypunktował Sachsa,
kwalifikowanie
Bojczéva,
który,
wal
Krakowski
Klub
Cyklistów
i
Mo

Krawczyk
wygrał przez techniczne
cież ogólnie przyjęte (patrz „So- ślednie twem apelują do mas ro W wyścigu dla turystów na dystan
czył bardzo nieczysto. Do chwil! tocyklistów zorganizował I Nocny k. o. w I rundzie z Haruchem, Kur
interesujących się sie 20 km zwyciężył Wilk (niestow.) dyskwalifikacji
wieckij Sport — gdzie pisują nie botniczych
Kala
Motocyklistów
o
puchar
prze

prowadził na punk
min. przed Fiutem (Gw. Wisła)
dziel znokautował w I rundzie Kem
tylko dziennikarze). Nie to jednak sportem, aby zainteresowały się 37.30
KKCiM.
37.30.oi. startowało 18 zawodników. ty Jakubowicz; w półśredniej — chodni
Trasa prowadząca z Krakowa przez pę, w ciężkiej Barabasz otrzymał
jest celem dzisiejszego „to i tą niezwykle ważną dla naszej
Miel
czak
(Poznań),
mimo
lekkiej
WROCŁAW. W ub. czwartek od przewagi, uznany został za pokona Wieliczkę, Godów, Myślenice. Jawor punkty walkowerem, na skutek bra
owo“. Trzeba przyznać PZPN- kultury fizycznej sprawy. Szu były
się zawody kolarskie na dy nego przez Maiskova; w średniej — nik, Sułkowice,. Izdebnik. Mogilany ku przeciwnika. Sędziował w rin
owi zaletę, której nie ma żaden kajcie materiałów zastępczych, stansie
ok. 101) km. Na największe gu BiałaS, na punkty Matura. Pu
100 km. o szosowe mistrzo Krawczyk (Poznań) uległ po cieka wynosiła
trudności natrafili zawodnicy na od bliczności około 1500. Tabela walk
ze związków. PZPN atakowany próbujcie produkować tanio i pro stwo Dolnego Śląska,
wej walce minimalnie na punkty cinku Myślenice — Gdów, oraz przy
nie boi się podjąć rozmów facho sto sprzęt sportowy. Przesyłajcie
Zwycięstwo odniósł Wojtczak (O- Markovowi; w półciężkiej —- Nowa przeprawie przez rzekę pod Sułkowi przedstawia się następująco: 36:34
Bytom
4 6
wych z atakującymi go dzienni swe projekty Urzędom Kultury gniwo) 2,58,42 godz. 2) Janik (Ogni czyk
(Poznań) przegrał jednogłośnie cami. Mimo ciężkich warunków wie Budowlani (Odra)
Opole 3 5 28:30
karzami. Zaprasza wszystkich na Fizycznej względnie Za pośredni wo) 3,03,57 godz. 3) Janick; (Pafa- na punkty ż Atanäsovem; w cięż lu motocyklistów ukończyło raid bez Budowlani
3 3 25:33
karnych. Zaznaczyć należy, stal Sosnowiec
wdg) 3,07.39 godz. 4) Parzybut (Ogni kiej — Jończyk (Poznań) uległ w 2 punktów
konferencje prasowe, podejmuje ctwem prasy sportowej!—
3 3 24:32
że zawodnikom nie wolno było udzie ZZK Katowice
wo)
8,08,29
godz.
5)
Juchowski
(Włók
min. na łopatki cięższemu o 12 kg lać 1 przyjmować żadnej pomocy ZZK Rybnik
4 3 26:38
dyskusje, przyjmuje słuszne uwa
ESTE
niarz)
3,09,15
godz.
Ruch
Chorzów
3
0 17:23
Marinovowi.
przy ew. naprawach maszyn.
gi, szuka drogi naprawy. To naprawdę trzeba ocenić i postawić ****-»<**^*^*'
za wzór. A to dla nas jest jed*
Pitkarstwo
w
okręgach
nym z dowodów, że PZPN nie
tylko chci naprawy, ale dąży do
niej. Wierzymy też, że ją osią»nie.
niósł porażkę z Mydlnlczanką 1:3 Strażacki Garda wice 10 6 14:42
15 38 47:14
GRUPA II: Walcownia Ib — Metal Polonia Głubczyce
(0:1): Koblenranka — Wisła Hzaska Metalów.
Przy tej okazji trzeba dodać, Kraków
16 M 41:20
Ib Mikołów 10 4 11:24 Skoczów 0:0: LZS Bestwina — Z wiąz Odra Koźle
2:1
(2:0);
Filmowiec
—
Wawel
3:2
u:0)
■
Otmuchów 16 16 36:26
ileż tó byłoby do powiedzenia i
LZS Orzeł Mokre
11 1 4:29 kowiec Chybie 3:3 (2:2); Wisła Stru Związków.
Czaraochowiee — Dąb 3:0 v. o.
17 40:33
mień — Kolejarz Zebrzydowice 2:3 ogniwo Głogówek
KLASA A
wyrównania na konferencji praso
GRUPA
IV:
GZK.S
Wieliczka
ma
17 32:30
GRUPA VI: KS Świerklaniec — (il:3j; Sita Cieszyn — Kóp. Silesia Cukrownia Baborów 17 17
KRAKOW (Tél.) W tabeli krakow pewne mistrzostwo. Pokonał* ona Ga
39:44
wej w takim np. boksie czy w skiej
16
Chemik
Cyuchółazy
klasy A na czoło ponownie wy zownlę 4:1 (281). Przegorzalanka — RKS Boruszowice 4:1 (0:0). Dolo 1:0 (1:0).
11 Ił 30:38
lekkiej
atletyce. szła Szezakowianka, która pokonała Orzeł 3:2 (1:1); Czyn — Nowy 3:1 (TO). mity Bobrowniki — Iskra Lasowice Związkowiec Pszcz. 12 23 60:11 Włókniarz Kietrz
29:34
16
12
Chemik Paczków
Ale tam fachów - Garbarnię Ib w stosunku 3:2 (2:0), Spotkanie Zw. Miechów — Pychó* 4:1 (2:0).
Siła Cieszyn
12 19 29:6 Związkowiec Koźle
16 12 32:42
jednoczesnej przegranej dotych
Metal Ustroń
13 15 38:23 „
nie odbyto się.
_ ____Nysa
__
16 11 26:43
Kolejarz
»■¿H
ćt/ są
„ponad przy
czasowego leadera Wieczystej z Mo- wianka
RKS
Boruszowice
10
17
28:9
Związkowiec
Chybie
13
14
GRUPA
V:
Wolni
najlepsza
druży

27:25
8 21:11
Włókniarz
Ib
Prudnik
9
<T*<i= Wszystko".
Choć ścicaml 0:1.
11 16 26:19 Kop. Silesia
tej grapy pokonała wysoko o tym KS Świerklaniec
12 12 28:21 LZS Biała
8 20:47
17
Dalsze wyniki: Zwierzyniecki — Lob na
f
potem sią okazuje,
Dolomity Bobrowniki 11 14 47:18 Walcownia Ib
plę
7:0
(3:0);
Puszcza
—
Gw.
Bochnia
12
12
17:24
Z RZESZOWA
4:2 (4:1); Okocimski — Dąb
LZS
Iskra
Lasowice
11
11
flkXle
że w jednym roku zowianka
(1:0):
Raba
Wtónicz
3.0
v.
o.
28:23
ZZK
Zebrzydowice
13
12
22:21
ski 6:1 (2:0); Fablok — Cracovia Tb
fr W mistrzostwach kl. B gr13 11 35:21
Tarnowiczanka
11 9 27:22 Wisła Strumień
¿■■jB
mianuje się faceta 3:0 (20); Korona Wisła Ib 3:2 (2:1); Gro
Włókniarz Skoczów
12
5 14:35 „Północ“ rzeszowska Spójnia poko
ZZK Tarn. Góry
11 3 19:33 I/Z,S
UHR
trenerem olimpij- ble — Tarnóvig lb 4:2 (3:1). Tabela Śląsk
Bestwina
11
875 nała Wisłokę Dębica 4:0 (2:0). Sram
1
Przyszłość Chechło
11 2
6:53
skim, wysyła sie przedstawia się następująco:
ki zdobyli: Kubas 2 (jedna, z karne
Opole
KLASA C
a 28 03:21
go). Biały i Majcher. Sędziował
po do Londynu za Szczakowlank*
Podokrąg bielski
n 22 32:15
Sudo.
ciężkie pieniądze, Wieczysta
GRUPA I: Rozwój Katowice —
Zwierzyniecki
20 27 41:32
* W Krośnie odbył się egzamin
j^B^^^RyStwarza się mu Dłbski
OPOLE. W meczach piłkarskich o
20 21 32:34 ZKSM O eh ojee 4:1 (0:0). Papiernia
KLASA A
Podokręgu w klasie B: dla sędziów piłkarskich podokręgu
20 20 32:25 Cz'ilów — ZKSM Panewmki 4:3 BIELSKO. W czwartek W podokr. mistrzostwo
rgp
warunki
jakich Grobie
RzOZPN.
Sześciu kandydatów zda
Budowlani Ib Opole — Kolejarz Kę
10 20 30:29 (1:2).
jeszcze
żadnemu Mościce
Bielsko - Biała uzyskano następujące dzierzyn 2:4 (1:3); Stal — Andrzej Za ło egzamin z wynikiem pozytyw
20
20
30:30
Łobzo
wianka
wadzkie — Gwardia Niemodlin 2:1
z polskich trene koto na
8 16 30:7 wyniki:
20 20 28:32 Górnik Wesoła
(1:0): Unia Zdzieszowice — LZS siół- nym.
rów nie stworzono w tej gałęzi OKS
21 19 32:36 Papiernia Cztilów
8 8 22:16 Z.MF BKS — BMP WADOWICE 3:0 kowice
3:0 (1:0); Kolejarz Opole —
Towarzyskie mecze
(2t0).
Bramki
dla
BKS
zdobyli:
Bysz
Ib
21 18 36:31 ZKSM Ochojec
8 7 15:25 Z wolnego; Mącznik i Bryko wici. Po Włókniarz
sportu, a na drugi rok kiedy się Garbarnia
Dobrzyń Wlkp. 5:1 (1:1);
20 18 37:37 Rozwój Katowice
8
4
17:24
na Śląsku
przeprowadza kurs unifikacyjny Fabtok
Unia
Krapkowice
—
Dynamit
Krup

uzyskaniu ostatniej bramki gościn ski Młyn 3:2 (2:0); Związkowiec OtGwardia. Wisła Ib
21 17 31:37
8 3
8:19 zeszli
z boiska, wobec czego sędzia
dla trenerów i instruktorów, ich Cracovia Ib
20 17 27:39 ZKSM Panewniki
Orzeł
Brzeziny
SI. — Azoty Ch-orzów
męt
—
Gwardia
Opole
4:2
(1.0).
zmuszony został odgwła
20 M 25:58
podział, ogłasza listę swych nau Tarnoyia Ib
GRUPA II: Omtur Brzęczkowice prowadzący
6:4 (6:1); Górnik Ib Janów — Chemik
dać
walkower
dla
BKS.
Mała
Dąbrówka
(komb.)
3:2 (2:6); Gór
—
Pogoń
Imielin
1:2
(1:0).
Omtur
Stal
Andrzej
Zawadzkie
IB
25 4,*!: 19
czycieli, to trenera olimpijskiego
KLASA B
OGNIWO — LENKO BIELSKO. 3 0
Otmęt
16 23 ,12:23 nik Ruda - Stal Piast Gliwice 1:3
nie znajduje się nawet na skrom KRAKOW. Rozgrywki są już na Larysz — Gwiazda Borki (obustron (2:0). Bramki dla Ogniwa uzyskali: Związkowiec
(1:3);
Unia
Kosztowy
—
Chemik Ma
Kolejarz Opole
16 M sitas
ny walkower), Piast Lędziny —
z karnego: Bysz i Szczewil- Kolejarz Kędzierzyn
nej pozycji przodownika.
16 21 26:1» ta Dąbrówka (kiomb.) 3:0 (2:0); Związ
ukańezentu. Wyniki uzyskane w nie Gwardie Przenoszą Dzlećkówice 3:0 Małecki
ski.
Sędziował
Berger
z
Rybnika
bar
linia Zdzieszowice
16 19 .34:26 kowiec Pszczyna — Górnik Kos buch
Zórientówanym wiadomo, że dzielą:
d'zo dobrze.
GRUPA I: Borek — Legia 2:0 (0:0,: (3:0).
Unią Krapkowice
16 19 43:29 ną 1:6 (0:3); Stal Zygmunt Łagiewni
nie chodzi tu o trenera bokser Nadwlślan
KOP. BRZESZCZE — ZZK LE LZS Siołkowice
16 16 36:36 ki — Gwardia Katowice 4:1 (2:1); Me
— Krowodrza 3:1 (2:1); LZS Pogoń Imielin 11 20 41:8
skiego.
SZCZYŃSKI 5:1 (3:0). Bramki dla Kop Budowlani Ib Opole
16 13 24:21 tal Zabrze — Górnik Biskupice 5:2
Bieżanów! anka — Bocheński 2:0 (2:0); Fiest Lędziny
12 17 35:16 uzyskali
16 13 33:39 (2:2); Ogniwo Łaziska G. — Chemik
— Kwita 1:1 (1:1). Pro Omtur Larysz
Knapik i Mocar po 2 oraz Dynamit Kr. Młyn
11
11
25:24
• Sport polski cierpi na brak Łagiewiańka
I dla ZZK środkowy napasł Włókniarz Dobrzyń Wlkp. 16 11 23:31 Wyry 1:2 (0:1).
wadzi Borek 20 pkt. przed Bieżano11 10 23:36 Wykręt
sprzętu, a zagadnienie masowości włanką 18 pkt., Bronowtanką i Legią NadwLślanka
nik z karnego.
Gwardia Opole
16 3 19:60
Omtur Brzęczkowice 10 9 17:22 ZZK GRAŻYNA DZIEDZICE — Gwardia Niemodlin
16 3 10:53
Za granicą
jest ściśle związane z rzuceniem po 17 pkt.
Gwiazdę
Borki
12
GRUPA II: Zakończono rozgrywki.
5 20:33 BIAŁA LIPNIK 6:1 (3:0). Bramki dla
w masy ćwiczących odpowiedniej Mistrzostwo
KLASA C: Rolnik Chrościce — po- TURYN, (teł.) W czwartek rozegra
zdobyła Plaszowianka Gward. Przemsze Oz. 10 5 15:38 Grażyny zdobyli: Kajstura 1 środko plelanka
Popielów 3:0 (2:0): Budowla ny został mecz piłkarski pomlędźy
ilości sprzętu. Nie jest to tylko 24 pkt. 57:14 brm. przed Skawinką 21
GRUPA III: Brynica Przełajka — wy napastnik po 3.
ni ii Opole — Gwardia Dobrodzień reprezentacją Włoch. występującą
kwestia pieniędzy, ale sprawa pkt. 43.22 brm. Ostatnie wyniki: Fla Pogoń Chorzów 0:6 (0:3), Ogniwo
OGNIWO
CIESZYN
—
HEJNAŁ
KĘ
4:1
(2:1);
Piła Zędowice — Z,KS Oso symbolicznie jako jedenastka mistrza
wianka — Prokocim 4:1 (2:0). Ska
produkcji i surowca. Brak nam szo
TY 4:3 (3:1). Bramki dla Ogniwa zdo wiec 1:1 (0:1).
Włoch Turynu, a zespołem River Pla
winka — Wolanka 3:0 (2:0): Prądnicki (Slązel) Chorzów — Prezydent Cho byli
Moczko
2:
Huczała
i
Wojnar
po
rękawie bokserskich, oszczepów, — Grzegórzecki 7:1 (3:0); Wienczanka rzów 2:3 (1:2), Kościuszko Chorzów 1, dla Kęt Pyloch. Kierbiec i Dybał.
JUNIORZY: Stal — Lwowianka O- te. mistrzem Argentyny zakończony
wynikiem
remisowym 2:2. widzów
pole — Kolejarz Opole 6:0 (1:0); Bu
— Tramwajarz Katowice 4:2 (1:0).
kijów hokejowych, piłek czy nart — Społem 4:3 (3:1).
II Opole — Unia Krapkowi- 60.000.
GRUPA III: i ta grupa zakończyła
ZMP Wadowice
14 22 38:16 dowlani
dlatego, że nie ma ich z czego wy rozgrywki.
BRATYSŁAWA
(Te!.) Odbyty W
10 18 45:9
Tytuł mistrza zdobyła Pogoń Chorzów
BKS Biała
14 21 12:21 ■e 1:2 (0:1).
ŻMlnle jedyny mecz o mistrzostwo
rabiać. Można sprowadzić z za- Pradniozantoa 34 ,pk>t. 42:14 brm. przed Prezydent Chorzów 10 17 23:15 ZIMlP
Ogniwo Cieszyn
14 20 36:20
Prudnik.
Po
ostatnich
rozgrywkach
ligi CSR (w ub. czwartek) pomiędzy
Olszą 1S pkt. 31:12 bnm. Ostatnie wy Tramwajarz Katowice 10 10 21:21 Kop. Brzeszcze
14 13 411:21
tabela kla:y B w Pod • ŻLliną a Bratysławą zakończył się
niki : Prądiniczanka — Wołania 5:0 Kościuszko Chorzów
14 16 23:11 pttKa-reklOih
7 11:16 Ogniwko Bielsko
okręgu
Prudnickim
Opolskiego
O.
leadera ligi Bratysławy
(1:0); Olsza — AKS Czyżyny 1:0 (1:0); Ogniwo (Sląz.) Chorz. 10
Bielsko
14 13 29:34 Z. P. N. przedstawia się następująco: zwycięstwem
10 3 11:30 Lenko
w sto'unku 2:1 (1:0).
KROSNO. W Biegu Narodowym na Dailin — Podgórze 5:2 (3:1). ■
Dziedzice
14 U 24:29
5:36 Grażyna
10 3
terenie miasta Krosna wzięto udział GRUPA IV: Dąbsk.i Ib — Zwierzy Brynica Przełajka
ZZK Leszczyński
14
7 14:43
1533 osób w czym 1100 stanowiła mło niecki Ib 5:1 (3:1); Garbarnia II —
14
1 22:53
GRUPA IV: Gwiazda Halemba — Hejnał Kęty
dzie* szkolna. Uzyskała też ona ład Łobzowienka Ib 2:2 (0:2); Wieczysta
Biała
Lipnik
14
5 14:37
ne wyniki. Na dystansie 1000 m dla Tb — Groble Ił> 5:4 (3:0). Wisła II - Górnik (Naprzód) Ruda 0:3 w. o.,
Rzeszów — Lublin 83:37
Unia Kłodnica — Orzeł Bykowina
zawodników grupy w wieku 15—17 lat Cracovia U 3:1 (2:0).
KLASA B
pierwszym był Ha brat St. (Glmn.
Prowadzi w tabeli Korona Ib 21 pkt 0:3 w. o., Słowian Świętochłowice —
BIELSKO (Tel.)
W rozgrywkach •RZESZÓW. W ramach święta KBW i) Kret (RZ) 6.31 m; 2) Mau the (Rzi
Naft.) 3 min. 1.1 sek.. 2) Nowak Fr. przed Garbarnia II 18 pkt. 1 Łobzo- Caarnj Czarny Las 1:0 (0:0).
czwartkowych o mistrzostwo klasy odbyły się na stadionie ZS Gwardia 6.02 m.; 3) Niedziela (L) 5.91 m. Wzwyż
(11-letnia P. M. S. O.) 3 min. 19 sek., wtanką Tb 16 pkt.
8) Harmata M. (Gimn. Naft.) 3 mm.
Orzeł Bykowina
11 17 26:9 B podokręgu Bielsko-Biała uzyskano mlędzyokręgowe zawody lekkoatle. 1) Drozd (L) 165.5 cm.; 2) Osika (Li
tyczne Rzeszów — Lublin, które przy 165.5 cm.; 3) Niemiec (Rz) 165.5 om20 sek. Na tym "amym dystansie dla
KLASA C
Górnik Ib (Naprzód) 11 16 36:12 następujące wyniki:
niosły reprezentacji Rzeszowa zwy Tyczka: 1) Osika (L) 2.83 m; 2) Pelc
grupy w iWékU 16—19 lat pierwszym
GRUPA I: SKS Start — Zabłocie cięstwo
Słowian
Świątochł.
12
16
34:18
GRUPA
I:
Kabel
—
Criełmianka
8:0
63:11 pkt.
(Rz) 2.67 m; Dysk: 1) Lisiak (L) 35.22
z młodzieży był Hab rat St. (11-létnia
Czarny Las
12 11 22:34 Tb 4:2 (0:2); Związkowiec Ib -L Metal
100 m: 1) Madej (Rz) 11.5 sek.; 2) mi 2) Cisło (Rz) 33.45 m; 3) Rogoziń
P. M. S. O.), który zajął trzecie miej (4:01; Czarni—Gwardia Kr. 3:0 v. o. Czarni
* " (3:0); Grom Bielsko - Jagiełło
Sporysz 3:1
10 10 35:19 Metal
(Rz) 11.9 sek.; 3) Kucharski ski (L) 31.41 m. Oszczep: 1) Kusy CL)
sce 3 min. 10 sek: Na trasie ;oo m Rudawa — Dębnicki 3:0 v. o. W gru Zgoda Świętochł.
1:0
(0:0).
Górka
Węg.
10 6 10:54
(L) 12.0 sek., 200 m: 1) Madej (Rz) 24.8 42.28 m; 2) Tomaszewski (Rz) 41.11 m:
dla zawodniczek w wieku 15—17 tat pie tej pewne mistrzostwo ma dru Gwiazda Halemba
Unia Kłodnica
10 6
0:29 Związkowiec Żyw. Ib 13 24 40:8 sek.; 2) Jagiełło (Rz) 24.9 sek.; 3) Ku 3) Wrona (L) 41.10 m. Kula: 1) Lisiak
klasyfikacja była następująca: 1) żyna Czarnych.
GRUPA II: Azory — Rakowiezanika
12
17
Makkah
I
Król J. 1.58 min.. 21 Bilik St. 1.59 min.
20:13 charski (L) 25.3 sek.; 400 m: 1) Dą (L) 11.88 m: 2) Rogoziński (L) 11.04 m;
GRUPA V: WKS Wyry — LZS
12 16 20:17 browski (Rz) 54.4 sek.; 2) Mathe (RŻ) 3) Kocan (Rz) 11.03 m. Trójskok: i)
8) Helper W. {wszystkie 11-letnia P. 3:0 (2:0) jest niespodziewana porażka Orzeł Mokre 1:1 (1:1,). 45 Bujakowi Zabłoci* Ib
12 14 23:1« 55.2 sek.; 3) Zwoliński (L) 55.4 sek.; Zwoliński (L) 12.62 m. 2) Niedziela (L)
Z. S. O.) 2 01 miń. Na tejże trasie dla leadera grupy Bronowicki — SwoszoSKS Start
Metalowiec Ib Mikołów 2:1 (1:1). ZBKS
11 14 16:17 1.500 m: 1) Garecki (L) 4.26.2 min.; 2) 12.39 m. 3) Mauthe (Rz) 11.96 m. 4x100
Łodygowic*
grupy w wieku 18—19 lat pierwszą wianka 3:0 (0:0): Pogoń Skotniki — —
11 19 34:7 ZKS Beskid
10 10 27:14 Zamirski (Rz) 4.31.» min.; 3) Horak m: 1) Rzeszów 48.2 sek. (Madej. Jagieł
przedstawicielka młodzieży była Ró Gromada 1 1 (1:0): TOnianka — Gw. WKS Wyry
ŁKS Łaziska Średnie 9 15 39:13 Metal węg. Górka
1 16:31 (Ra.) 4.33.9 min. 3.000 m: 1) Waluś (Rz) ło. Mauthe 1 Pawłowski); 2) Lublin
życka M. (Lic. Roln.). która zajęła Miechów 3:1 (1:0)
13
GRUPA III: Również w tej grupie Jedność Łaziska Deine 9 14 26:12 Metal Sporysz
12
5 14.2« 9.41.4 min.; 2) Sikorski (L) 9.43.6 min. 49.1 sek. Sztafeta olimpijska: 1) R#'
trzecie miejśde z czasem 1,31 min.
11 2
z
Rywal.
dotychczasowy leader Tramwaj po 45 Bujaków
10 11 16:23 Gróm Bielsko
7:32 3) Czerwenak (Rz) 9.58.9 min.; W dał. szów 3.44.8 min.; 2) 4.13.8 min.
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Gorączkowe

przygotowania

do

Igrzysk
SZKOŁA

ma głos!
Świetne

wyniki

Pęk; Wlnssh; Ctaai; Stąpa) 81.2; 2. ski (GPW) 5.96. Wzwyż: 1. Janiszew
Gimnazjum Handlowe 612.
ski (II) 1.60; 2. Hareńczyk — 1.60. Kuia
Męskie: 100 m — 1. Kubacki (Gimn. 5 kg: 1, Bokus (Hi) 13.46; 2. Hareńczyk
IV) 11.4; 2. janfare (Gimn. V) 12.0. 800 — 18.41. Dysk 1 kg: 1. Hareńczyk —
lekkoatletów poznańskich m: 1. Trojak (Gimn. VI) 2.08.5; 2. Kuś 43.42 ; 2. Kubacki — 40.02. Oszczep 600
(Gimn. Przem. Węgłowego) 2.08.9; gr: 1. Kubacki — 45.55; 2. Bokus —
1.500 m: 1. Trojak — 4.23.2: 2. Kuś — 45.49. 4 x 100 m: 1. Gimnazjum VHI
4.29.0:
3. Boczar. W dal: 1. Kubacki — (Buszek; Wójdk; Kwiatek; Hodański)
POZNAN. Mistrzostwa szkół śre
Ä 6.16; 2. Hareńczyk (VI) i Warchałow- 43.7; 2. Gimnazjum VI — 49.4.
dnich Poznania będące zarazem « gÄg“ &w
eliminacją do mistrzostw okręgo
H.) - iii
I’
56 drużyn żeńskich siatkówki
wych zgromadziły na starcie 112 p?tał^ ($>-‘zPietrzak (G. Mickiewicza) — 142 cm.:
chłopców i 54 dziewcząt.
(G. Mickiewicza) — 142
Wyniki lekkoatletyczne. Chłopcy: i) Katomski
1) Szulera (Sl. T. Z. N.) —
w Warszawie
1500 m: Kiełczewski (O. Magdl) 11.38 Kula:
m;
2)
Pieehuła
(G. Mickiewicza,
4,14 — (drugi tegor. wynik w Pol — 10.89 m; 3) Pietrzak
(G. Mlckiewlsce); 2) Skrzypczak (Gim. Mech.) “a> — 10.84 m. Dysk: 1) Pietrzak (G. Siatkówka żeńska skupiła jak co Ale obok tych setek młodych dziew
4.33,7; 3) Bayer L. Spółdz. 4,36. Mickiewicza) - 34.55 m: 2) Kotoński rocznie największa liczbę uczestni cząt i chłopców współzawodniczących
Wzwyż: 1) Ohnsorge (G. Mech.) (G. Mickiewicza) — 34.30 m; 3) Szu- czących drużyn. Powinna była zebrać z sobą, widzimy w Parku gromadę
1,76 (3 teg. wynik w Polsce); 2) Za- larz (Sl. T. Z. N.) — 33.30 m. 4 x 35 m szkoły żeńskie — wszystkie bez wy robotników szykujących Park do
drużyna G. Mickiewicza w jątku. Nie bardzo wiemy, dlaczego Igrzysk. — Brać robotnicza nie wy
gaoki (G. Magdl.) 1,70; 3) Kijak wygrała
sek., przed Państw. Zakł. Kszt. w turnieju nie biorą udziału uczen trzymuje nieraz nerwowo i przy cie
(Gim. Spółdz.) 1.55. Kula (5 kg): 1) 38.0
'endl. — 40.05 sek.
nice gim. im. Limanowskiego lub I kawych rozgrywkach włącza się w
Trzcieliński (G. Mech.) 13,32; 2) Try Według
nieoficjalnych .danych, 1 Ul Szkoły Zawodowej. no i nowo- szeregi widzów ciesząc się, że jej pra
nisk (G. Magdl.) 12,36; 3) Rajewicz pierwsze miejsce w punktacji ogól Zorg animowanych szkól ogólnokształ ca
ma takie wdzięczne zadania. — To
(G. Marcink.) 12,12. Oszczep: 1) Nie nej zajęło prawdopodobnie G. im. cących. — Nie ma zespołu gimn. im. praca dla przyszłości. (Z. O.)
-* ■przed
um P. Z. K. H. "i sl Zmllii Plater z Zalesia, które przez
zborała (L. Kaniego) 42.66; 2) Sko Misiewicza,
dwa lata z rzędu dzierżyły mistrzo
czowski (G. Magdl.) 38,57; 3) Cza
Wroclaw wyłonił reprezentację
stwo szkól warszawskich. Wezmą one
plicki (Gim. Spółdz.) 36.12. 100 m: Organizacja zawodów K.wzorowa,
Bogucki
udział dopiero w zawodach o mlstrzo
1) Adamski (G. Magdl.) 11,2; 2) Wol
siwo całego okręgu.
niewiez (G. Magdl.) 11,2. 4X100 m:
Kraków
Zawody półfinałowe rozegrano w
1) G. Magdl. 45,9 (w przedb. 45.5
dwu grupach po 5 drużyn, które w
grupach eliminacyjnych zajęły pier
najlepszy wynik teg. w Polsce); 2)
Dobre wyniki zawodniczek
G. Marcink. 48; 3) G. Kantego 48.3. pragnie utrzymać wsze miejsca. Grupy niestety nie by
ły równe, silniejszą była pierwsza.
Sztaf. olimpijska: 1) G. Magdl.
WROCŁAW
(tel.).
W
czwartek na wicz (Dz) 48,13 m, 2) Przybylski (Oz) Dzierżoniów 3,32,4 min. 2) Wrocław
Do finałów doszły: 1) Państw, gimn.
3.43,8; 2) L. Spółdz. 3,50; 3) G.
stadionie Gwardii odbyły się zawo 43,75 m, 3) Furmanek (Wr) 41,62 m. 3,44,3 min. 3) Jelenia Góra 3,56,2
Handlowe
—
9
pkt.;
2)
gimn.
im.
prymat
Handl. 3.51,4. Dysk: 1) Jetan G.
Sempolowsklej (zeszłoroczne mistrzy dy o mistrzostwo okręgu szkolnego Kula: 1) Soroka (Dz) 14,75 m. 2) Bu- min.
Marcink. 42,51; 2) Trzcieliński G.
nie) — 6 pkt.; 3) gimn. S. S. Zmart w lekkiej atletyce i grach sporto bień (Wr) 12,37 m, 3) Malanowski
W ogólnej punktacji chłopców
wychwstanek 3 pkt. — odpadły dobre wych.
w „koszu"
Mech. 42,06; 3) Chojnacki M. Magdl.
(Dz) 11,80 m. 4X100 m: 1) Dzierżo zwyciężył Dzierżoniów (w sided
zespoły gimn. im. Hoffmanowej i
40,06. W dal: 1) Ohnsorge G. Mech.
W imieniu kuratorium zawody niów (w składzie Różycki, Jabłoń którego wchodzili uczniowie i uczeń
Państw. Lic. Handlowego. Z drugiej otworzył
6,31; 2) Zagacki G. Magdl. 6,16;
Niedomski, podkreśla ski, Kozulenas. Lampa). 47,4 sek., nice Świdnicy i Wałbrzycha) 192 pkt.
grupy: 1) gimn. im. Słowackiego — 6 jąc duże ob.
i „siatce"
(W punktacji pierwsze miejsce
znaczenie sportu szkolne 2) Wrocław 48,3 sek., 3) Jelenia Gó 2) Jel. Góra 63 pkt. 3) Góra Śląska
pkt.; 2) gimn.
'
'
- - -------- - ’ — 6
im.
Zmichowskiej
zajęło G. L. M. Magdl. 366; 2)
pkt.; 3) gimn. z Milanówka — 5 pkt go. Startowały zespoły Góry Ślą ra 54,0 sek. Sztafeta olimpijska: 1) 54 pkt.
skiej, Dzierżoniowa, Jeleniej Góry
G. L. Kantego 278 p. 3) G. L. Mar
KRAKÓW. W ciągu ubiegłego ty
SIATKA MĘSKA
Metalowcy szkół
cinkowskiego 261 p. 4) G. Mecha godnie odbywały się zawody, któ Toczą się już gry finałowe. Poziom i Wrocławia. Zawody te odbyły się
niczne 250 p.
,
__
...
____
____
_
jako eliminacje do Ogólnopolskich
finałów
bardzo
wysoki.
Waimzawa
bęrych celem było wyłonienie repre
Dziewczęta: Dysk: 1) Białkow zentacji Kuratorium Okręgu Kra dzie miała na Igrzyskach mocny głos. Igrzysk Szkolnych, jakie odbędą
Przysposobienia Przemysłowego
Do finału weszły: I grupa — 1) Lic. w Warszawie.
ska (G. Handl.) 23,10; 2) Lenarto kowskiego na Ogólnopolskie Igrzy Mech.
— 8 pkt.; 2) Lic.
Wyniki:
Dziewczęta:
60
m:
1)
Ma

wicz (L. Zamojskiej) 22,75. W dal: ska Młodzieżowe. Przygotowania Mech. Samochodowe
Lotnicze — 6 pkt.; i 3) gimn. zur (Dz) 8,4 sek., 2) Skoczeń (J. G.)
1) Kruszkówna (L. Spółdz.) 4,40; młodzieży do tych Igrzysk trwają im. Mickiewicza
— 4 pkt.; z drugiej:
na starcie
2) Andrzejak
(G. Handl.) 4,36. od dłuższego czasu.
— 1) gimn. im. Batorego (I druż.) — 8.5 sek., 3) Ziembówna (Wr) 8,6 sek.
W dal: 1) Rączewska (Wr) 465 cm,
60 m: 1) Adamska(G. Dąbr.) 8,1;
8
pkt.;
2)
Lic.
Komunikacyjne
O przygotowaniach młodzieży i 3) gimn. z Milanówka — 4—p.6 p.
— 2) Skoczeń (J. G.) 439 cm, 3) Dzi- POZNAN. Rozegrano tu mistrzo Walka na bagnety: Półfinały Po
2) Andrzejak
(G, Handl.) 8,1. krakowskiej dowiadujemy się od
Ciekawe i wielce pochlebne dla wy szówna (Dz) 432 cm. Wzwyż: 1) Rą stwa Szkoły Przysposobienia Przemy znań — Elbląg 3:2; Zielona Góra —
4X75 m: 1) G. Handl. 41,5 (w przed- ob. Szymońskiego — wizytatora robienia
sportowego
młodzieży
z
Mi

(Wr) 142 cm, 2) Hain (Dz) słowego typu metalowego z udziałem Łódź 4:1. Finał Poznań — Zielona Gó
biegu 40,8; 2) Gim. Zamojskiej 43,3. wf. okręgu krakowskiego:
lanówka jest dojście do finałów i czewska
130 cm, 3) Stępkowska (Wr) 125 cm. drużyn z Wrocławia, Elbląga, Łodzi. ra 3:2.
Sztafetę G. Handl, zdyskwalifiko — Po objęciu stanowiska wizyta męskiej
i żeńskiej drużyny.
Góry 1 Poznania. Ogółem Pitka nożna: Półfinały Poznań —
Dysk: 1) Broszkiewmz (Wr) 25,93 m, Zielonej
wano za przekroczenie toru. Kula: tora wf. postawiłem sobie za cel
startowało 248 zawodników. Mistrzo Wroclaw
„KOSZ“
3;0 (1:0); Łódź — Elbląg 2:1
Krysińska (Dz) 22.62 m, 3) Fur- stwa
1) Hryniewiecka (G. Handl.) 8,32; — oświadczył wizytator — stworze Ukończono gry
odbyły
się w lekkiejatletyce,
w grupach. W ich 2)
2) Sośnik (G. Handl.) 7,44. Skok nie młodzieży odpowiednich możli wyniku do finału weszły drużyny mankiewicz (Wr) 20,69 m. Kula: 1) siatkówce, koszykówce, pływaniu, pił (1:1).
Finał
Poznań
— Łódź 3:0 (1:0). Na 6
wzwyż: 1) Białkowska G. Handl. wości treningowych. W pracy or gimn. im. Batorego (I i U drużyna), Straszyńska (Wr) 9,45 m, 2) Kry ce nożnej, walce na bagnety.
przed końcem łodzianie zeszli
1,31; 2) Kruszkówna i Zygadlewicz ganizatorskiej pomagały mi panie gimn. im. Kołłątaja i gimn. im. Rey- sińska (Dz) 8,91 m, 3) Ząbek (Dz) 100 m: 1) Basty Pozn. 12.4; 2) Mar minut
z boiska na skutek rzekomych myl
tana. Górowały one zdecydowanie 8.27 m. 4X75 m: 1) Dzierżoniów
PO 1,26.
Pozn. 12.5.Wzwyż: 1) Romanowski nych orzeczeń sędziego.
Otwinowska i Piotrowska, nato nad pozostałymi przeciwnikami w (Górecka, Lipińska, Kępka. Mazur) ski
W punktacji pierwsze miejsce G. miast
1.50; 2) Basty Pozn.. 1.40. Kula:
*
swoich grupach, rozstawienie ich by 42,1 sek., 2) Wrocław 43,0 sek., 3) Pozn.
pracą
czysto
sportową
zajęli
1) Kozłowski Elbląg 10.41; 2) Wikto
Handlowe 186 p.; 2) G. Zamojskiej się wychowawcy szkolni.
ło zatem słuszne. O miejsca 5—8 Góra Śląska 49,0 sek.
rowski Łódź 10.24. 4 x 1O0 m: 1) Pozn.
Katowice. W cyklu rozgrywek o
173; 3) G. Potockiej 152; 4) Lic.
walczyć będą drużyny gimn. Zana z
W punktacji ogólnej dziewcząt 4'6.9; 2) Zielona Góra 51. Olimpijska: mistrzostwo szkół średnich Śląska
Praca nasza oparta była na do Pruszkowa, Liceum Budowlanego
Spółdzielcze 124 p.
1). Zielona Góra 3.50; 2) Elbląg 3.50.9. rozegrano eliminacje w siatkówce i
Ponadto rozegrano mistrzostwa świadczeniach wrocławskich z u- gimn. im. Staszica i gimn. Sowińskie zwyciężył Wrocław 122 pkt. 2) Dzier Wielobój:
(w dal. granat, 1000 m prze koszykówce o tytuł mistrza Katowic
żoniów 121 pkt. 3) Góra Śląska 42
w piłce siatkowej męskie z udzia biegłego roku. Odkryliśmy nasze go.
taj
1 bieg przez przeszkody) 1) Po z udziałem 5 zespołów.
pkt. 4) Jelenia Góra 36 pkt.
UWAGI OGÓLNE
łem 14 drużyn, podzielonych na 2 słabe punkty, które tkwiły w nis
znań
1.42:
2)
Elbląg 114.
W siatce tytuł mistrza zdobył- SKS
Chłopcy: 100 m: 1) Lampa (Dz)
Szkolny w Warszawie każde
grupy. Finał rozegrały dwie naj kim poziomie lekkiej atletyki ko Park
popołudnia przedstawia niezwykły 11,5 sek., 2) Wompel (Wr) 11,9 sek,, Piłka siatkowa: Półfinały Łódź — Technik (bez porażki) przed Gimn.
lepsze drużyny z każdej grupy — biet i grach zespołowych. W tym kie go
Kopernika.
PZKH, Gimn. Jacka i
Gry toczą się równocześnie na
Kazulenas (Dz) 12,0 sek. 1500 m: Poznań 2:0 (15:9, 15:17). Elbląg wszedł Gimn. Mickiewicza.
każdy z każdym. Grano 2X10 min. runku poszły też nasze wysiłki i jak ruch.
Wyniki spotkań:
6 boiskach siatkówki, 4 koszykówki 3)
w. o. eto finału. Finał Elbląg — Łódź
1)
Przybejko
(Dz)
4,28,2
min.,
2)
Ba

dotąd
widzimy
ich
owoce.
Janiszew
Reinisy były dopuszczalne. 1) Lic.
na boisku piłki nożnej i boisku jor tura (J. G.) 4,33,8 min., 3) Sławiń 2:1 (7:15, 15:9. 15:9). Piłka koszykowa: Technik — Kopernika 2:1, Technik —
PZKH
2:0,
Technik
— Mickiewicza
Spółdzielcze; 2) M. Lic. Administra sita skacze w dal 4,46. wzwyż 133 dan ki. — Jest to próba organizacyj ski
Poznań — Łódź 33:8 (18:6).
4,37,3 min. W dal: 1) Dzi- Półfinały
Elblag wszedł w. o. do finału. Finał 2:0, Technik — Jacka 2:0, Kopernik —
Handlowe; 3) Państw. L. I. G. Mar cm, rzuca dyskiem 24,30, oszczepem na dla Igrzysk, pocleszjącym obja dzik(Wr)
Mickiewicza
2:0,
Kopernik
— Jacka
(Wr)
623
cm,
2)
Wróblewicz
wem jest właśnie ta ilość czynnych
Poznań — Elbląg 34:22 (22:10).
Binkowskiego; 4) M. Gim. Handlo 20,65. Dudek rzuca oszczepem 23,56, grających.
2:0, Kopernik — PZKH 2:0, PZKH —
Masa — to jest wła (Wr) 581 cm., 3) Borysiewicz (Dz)
a Świerża osiąga czas na 60 m 8,8.
we; 5) Lic. Budowlane.
PoPływanie:
100
m
dow.
1)
Hoff
Jacka
2:0,
PZKH
—
Mickiewicza
2:0.
śnie masa uprawiających sporty. Nie 561 cm. Wzwyż: 1) Czerski (Wr)
W siatkówce poziom podniósł się masa
biernych widzów, idąca w dzie 165 cm., 2) Mąsior (Wr) 165 cm., 3) zwań 1.16(2: 2) Zieliński Poznań 1.36.
W „koszu" mistrzostwo zdobyła
również
znacznie,
wystarczy
przy

100
m
grzbiet.
1)
Grzeszkowski
Po

tysięcy ale tysiące sportowców.
Mistrzostwa
drużyna Gimn. Mickiewicza przed
pomnieć, że w ubiegłym roku na siątki
Jedna rzecz szwankuje, — brak ta Budkiewicz (G. Śl.) 155 cm. Dysk: znań 2:12; 2) TOłkacz Poznań 2.36.
Technik. Gimn. Kopernika. Wy
sze uczennice miały trudności z blic podających wyniki w danej chwi 1) Wróblewicz (Wr) 44,38 m.. 2) An 100 m klas. 1) Hoff Poznań 1.33; 2) SKS
niki szczegółowe: Mickiewicza —
Katowic
przyjmowaniem zagrywek nie mó li. Na Igrzyskach tablice jednak bę drzejczak (Dz) 43,93 m„ 3) Hępiłłów Sawicki Poznań 1.51. 5 x 50 m dow. Technik 34:15, Mickiewicza — PZKH
(G. Śl.) 39,16 m. Oszczep: 1) Jernie- i) Poznań 3.47.
wiąc już o prowadzeniu jakiejkol dą. —
39:0.0 Mickiewicza — Kopernika 34:20,
Technik — Kopernik 21:18, Technik
...........
riiHiimiiniiiiiiiiiiiHlIIIiniłlllllllllllllligillllllllllllinłllllilininiitiiiiiiminiinn...............
W Katowicach odbyły się między wiek akcji ofensywnej.
— Jacka 20:0 V. o., Technik — PZKH
Wyniki, które przytoczyłem dla
szkolne mistrzostwa lekkoatletyczne.
20:0 V. o.. Kopernik — Jacka 23:12,
Impreza ta zorganizowana przez in przykładu, nie są najlepsze, jakie
PZKH — Jackai 14:11.
Dalsze
szczegóły
regulaminowe
struktorów i nauczycieli w. i., mia notowaliśmy w bieżącym sezonie w
JAROSŁAW. W eliminacjach siat
ła charakter eliminacyjny na mistrzo innych okręgach, są jednak wystar
kówki i koszykówki szkolnych dru
etwa szkolne Śląska.
czające aby zasilić punktami na
żyn
na mistrzostwa Kuratorium Rze
W myśl instrukcji, startujących za szych chłopców, na których bardzo
W poprzednim numerze „Sport dzie po- 2 drużyny z przedbiegów minacji, jednak jak wyżej wspo
drużyna Państwowej Szko
Wodników podzielono na dwie grupy: liczymy. W zawodach lekkoatle i Wczasy“ zapowiedzieliśmy podat i zostanie ustalona kolejność 1—6 mniano na zasadach podobnych szowskiego
ły Budownictwa zdobyła 1 miejsce
juniorów (14 — 17 lat) i seniorów (od. tycznych Kubacki uzyskał na 100 m
zarówno
w
siatkówce jak i koszy
$8 lat wzwyż). Ogółem startowało Ok 11,4, w dal 6,16, w dysku 40,62, w nie szczegółów dotyczących prze a dalsze miejsca w/g czasów uzy do lekkiej atletyki.
kówce.
30 zawodników i 30 zawodniczek.
skanych
w
przedbiegach.
prowadzenia
zawodów
lekkoatle

W „siatkę“ pokonała w finale
Siatkówka
Wyniki: 60 m dla kobiet: 1. Czarni oszczepie 45,55, Trojak 800 m prze tycznych, pływackich oraz turnie
Państw. Szk. Ogóln. stopni- Lic. 2:1
Sztafeta olimpijska odbędzie
kówna (Sl. T. z. N.) — 8.5 sek.; 2) biegł w 2,08, Janiszewski i Hareń- jów gier.'
Siatkówka
dziewcząt
i
chłop

(15:8,
8U5, 15:3); zaś w „koszu“ tę
czyk
skaczą
powyżej
160.
Również
się
w
dwóch
seriach
na
czas,
a
Piwowarówna (Państw. Gimn.) — 8.5
samą szkołę 40:8 (20:4). Wszystkie spot
Sek.: 3) Masłowska (Szkoła Zawodo Bokus i Kuś osiągają wyniki na
miejsca zostaną ustalone według ców rozegrana zostanie w 3 gru kania
sędziował ob. Klisko.
wa) 8.9 sek.; 4) Janicka (Pedagog, poziomie okręgowym.
f. ekkoatt etyka
osiągniętych wyników. Skoki" i pach: dwie po 5 drużyn, jedna 4, JAROSŁAW. W międzyszkolnych
Żeńskie) — 9.2 sek.; 5) Ciastówna CM.
gra
każdy
z
każdym
po
razie.
Po
Właściwym
mocnym
punktem
Gimn.) — 9.2 sek.; 6) Kaifeerkówna jest nasza męska „siatka“ i „kosz“.
W każdej konkurencji indywi rzuty mimo że się będą odbywać dwie drużyny wejdą do finału, zawodach lekkoatletycznych dla wy
(P. Z. K. H.) — 9.3 sek. W dal: 1) Plw dwóch grupach do finału wej
łonienia najlepszych zawodniczek i
Wowarówna (Państw. Gimn.) — 4.31 W tych konkurencjach odnieśliśmy dualnej startuje po dwóch (dwie) dzie 6 najlepszych zawodników, gdzie znowu gra każdy z każdym zawodników na mistrzostwa rzeszow
m.: 2) Mianowska (Szkoła Zawód) — w ubiegłym roku sukcesy i spodzie reprezentantów (tki) Okręgu. Po
skiego
Okręgu szkolnego uzyskano:
i
w
ten
sposób
ustali
się
miej

6.30 m.; 3) Janiczek (Miejskie Gimn.) wamy się prymat ten utrzymać na nieważ Kuratoriów mamy 14, za którym będą jeszcze przysługi
Konkurencje żeńskie: 60 m: 1) Miń
— 4.06 m.Wzwyż: 1) Sywirma (Miej dal. Mogę śmiało powiedzieć, że tem w każdej konkurencji indy wały 3 próby. Wynik z przedboju sca 1—6. Pozostałych 8 drużyn ska
(PSB)
8,9 sek.. 2) Górska (II Lic.»
skie Gimn.) — 123 cm; 2) Manowska właśnie te gry cieszą się najwięk
rozegra zwykłym systemem pu
sek. W dal: 1) Welc (H Lic.) 432
(Szk. Zaw.) — 122 cm; 3) Mwowarów- szym zainteresowaniem naszej tnło widualnej startować będzie po 28 (choćby nie odbywał się w dniu cherowym wa’ke o miejsca 7—14 9,0
cm.. 2) Górska (H Lic.) 400 cm.
tib (Państw. Gimn,.) — 120 cm. Kula: dzieży. We wszystkich gimnazjach zawodników. W biegach krótkich finału) zalicza się w finale jeśli
Wzwyż; 1) Rakowska (II Lic.) 127 cm,
1) Manowska (Szk. Zaw.) — 9.61 m;
tu zawodnik nie poprawi • swego Koszykówka —
2)
Porębna (Handl.) 126 cm. Dysk: 1)
60
m
i
100
m
będzie
po
5
przedprzez
całą
zimę
prowadzone
były
2) Czamikówna (Sl. T Z. N.) — 3.19
Szałapak.
(Handl.) 24 80 m, 2) Mińska
skoku
lub
rzutu.
Dalsze
miejsca
tn; 3) Piwowarówna (Państw. Gimn.) treningi na salach gimnastycznych biegów: 3 przedbiegi po 6 zawod
(PSB)
20.16 m. Oszczep: 1) Mińska
Szczypiomiak
•— ,7.60 m; 4) Olchawa (Pedagog. Zeń- pod
__ ______
____wychowawców.
__________ ników (czek) i dwa przedbiegi po ustali się w/g zajętych miejsc w
kierunkiem
(PSB) 16 35 m, 2) Szałapak (Handl.)
teie) — 7j35 m. Dysk: 1) Manowska Niezależnie od treningów młodzież 5 zawodników (czek). Z każdego przedbojach.
Te dwie gry zostaną przepro 13 08 m.
Konkurencje męskie: 100 m: 1) Or
wadzone tak zwanym ulepszonym
przedbiegu wchodzi po dwóch za
liński (I Lic.) 11,9 sek., 2) Sura
systemem pucharowym gdzie dru (Handl.)
T.^.V ^4?m , W ^grywka.ch prowadzonych w wodników (czek) do półfinału czy f*ły wantę
12,0 sek. 1500 m: 1) CzerwPływalnia otwarta
stadionu żyna odpada po dwóch porażkach. nak (PSB) 4.43,2 min.. 2) Cisak (PSB)
Sztafetę 4 x 75 m wygrała startująca | tej chwili w siatce najlepsze chy- li razem 10 zawodników (czek).
4.50,5
min.
W dat: 1) Sowa (I Lic.) 565
poza konkursem drużyna mieszana ba
u- jest gimnazjum
------ 1— Sobieskiego. Kru Półfinały do 12 zawodników uzu Wojska Polskiego posiada 10 to Od chwili zredukowania drużyn
2) Skórka (PSB) 542 cm. Wzwyż:
W 43.06 sek.
pa Andrzej i jego brat Roman, sta pełniają ci (te), którzy (re) mają 2 rów i to będzie podstawą ustale do 8, obowiązuje zwykły system cm,
I) Kudlak (Handl.) 162 om 2) Duda
W konkurencjach męskich w gru nowią wysoką klasę śeinaczy, a na najlepsze czasy jako 3 w przed- nia przedbiegów na zasadach po pucharowy, tj. odpada nie po je (I Lic.) 101 cm. Dysk: 1) Dobroczyńpie seniorów: 100 m: 1) Wagstyl (Ko Igrzyskach będą mocnym punktem
ekl (I Lic.) 44,00 m 2) Szaliński (PSB)
pernik) — 12.2 sek.; 2) Hantzko (G. naszego zespołu. Również Poburka biegach. Z półfinałów do finału dobnych do wyżej podanych w dnej porażce, lecz walczy się o 40,00 m. Oszczep: 1) Knapczyk (PSB)
Kopernika) — 12.6 sek.; 3) Ja skuła jest bardzo dobrym zawodnikiem. wchodzi po 3 zawodników (czek). lekkiej atletyce. Jest prawdopo dalsze miejsce również zwykłym 38 08 m 2) Szaliński (PSB) 37,02 m.
(G. Kopernika) — 12.7 sek.; 4) Sucla- Zespół koszykówki zasili reprezen Finał da pierwsze 6 miejsc. Miej dobne, że nie wszystkie Kurato systemem pucharowym.
Kula: 1) Dobraczyński ;I Lic.) 14,06
lek (PZKH) — 12.7 s. 5) Stacha (Peda
ria będą mogły obsadzić pływa
Tak wyglądałby sposób prze m. 1, Llchończak (I Lic.) 14 49 m.
gog.) — 12.8 sek.; 6) Klimkiewicz (Śl. tant Polski Dąbrowski, który prze sca od 13 do 28 będą ustalone nie
4 x 100m: 1) I Lic. 48 8 sek., 2) Handl.
i wówczas dopiero ustali się prowadzenia zawodów w lekkiej 60
T. z. N) — 13.0 sek. W dal: 1) Wag bywa w tej chwili za granicą wraz ha podstawie czasów osiągniętych
4 sek. Sztafeta olimpijska: 1) PSB
styl (G. Kopernika) — 5.72 m; 2) Hantz z kolegami Lupą, Lubelskim i Pa w przedbiegach, przy czym prze ścisły sposób przeprowadzenia eli atletyce, pływaniu i grach.
3.53,6 min., 2) Handl.
ko (G. Kopernika) — 5.67 m; 3) Swiet cułą.
widziana
jest
możliwość
dzielenia
liński (Sl. T. Z. N.) — 5.60 m; 4) Ga Również prowadzimy przygotowa punktów jeśli kilku zawodników
Turniej tenisowy uczniów we Wrocławiu rozpoczęty
wlik (P. Z. K. H.) - 5.25 m. Wzwyz: nia w jordance i piłce nożnej oraz
1) Starusżczak (P. Z. K. H.) — 160 pływaniu i jak możemy wniosko osiągnie ten sam wynik. Ustalo
cm: 2) Kosarz (G. Mickiewicza) — 157
w ten sposób czasy obu repre
cm: 3) Grochowski (G. Kopernika) — wać z treningów prowadzonych ne
Gimn. HOftmanowej I — Gimn. So
WROCŁAW. W czwartek, 26 bm. nowej, która została pokonana pracz
— 155 cm.Kula: 1) Hantzko (G. Koper przez profesorów Mochnackiego, zentantów Kuratoriów, będą su
Gimn. Słowackiego 5:2.
wińskiego 6:2 (4:0). Bramki zdobyły:
nika) — 9.65 m; 2) Kosarz (G. Mic Szostaka, Kowalskiego i Sztolfa mowane i kolejność osiągniętego w ramach eliminacji do Igrzysk uczennice
Obecnie najpoważniejszym kandy Dzlakówna i Sochówna po 3, dla po
kiewicza) — 9.0S m; 3) Swiettińskl (Sl. zawodnicy będą dobrze przygotowa miejsca będzie punktowana zgo Szkolnych rozpoczął się turniej te datem
do tytułu jest Państw. Gimn. konanych Korycówna i Leśniewska.
T. z. N.) — 8.71 m. Dysk: 1) Hybkow- ni, a jeżeli nie wygrają to będzie dnie z punktacją podaną w nu nisowy o mistrzostwo Dolnego Ślą Handlowe,
mając najbardziej wy
ski (G. Kopernika) — 26.30 m; 2) Sła- dowodem, że przeciwnicy są sil
ŁOWICZ. Młodzież szkolna zrzeszo
ska.
równany zespól.
boński (Pedagog.) — 25.90 m.; 3) Pod- niejsi i z rewanżem trzeba będzie merze 40 (174) „Sport i Wczasy“
Turniej
tenisowy
młodzieży
szkol

Państw.
Gimn.
Handlowe — Gimn. na w Szkolnym Kole Sportowym
gro-dzki (Pedag.) — 24.30 m. Sztafetę
z
dnia
19
maja
br.
..Olimpia
“ zorganizowała pracę na
nej w tenisie odbywa się po raz Krawleelco-BleliżnlarSkle 5:1. Bramki swym odcinku
4 X 100 m: wygrała drużyna G. Ko poczekać rok.
na poziomie świad
dla Handl, uzyskały: Partznlak 3,
pierwszy
w
Polsce,
a
organizowa

pernika w 51.06 sek.. przed P. Zi K. H
W
biegu
na
1500
m
zawodnicy
Rozmowę przeprowadził M. Pu
Góralska 2, dla pokonanych Kruszyń czącym dodatnio o wyrobieniu spo
— 54.01 Sek i Pedagogium — 54.04 sek.
ny jest z inicjatywy redakcji „Sport ska.
łecznym
jak
i
właściwym
podejściu
pobiegną
w
dwóch
przedbiegach
i Wczasy", w którym biorą udział Gimn. Sowińskiego — Gimn. Hoff- do zagadnienia sportu w szkole. Do
W grupie juniorów (15 — 17 lat): cek.
KRAKOW (Tel.) W Krakowie od po 14 a do finału wejdzie pierw uczniowie Katowic, Rybnika. Góry manowej
60 m: 1) Nowak (G. Mickiewicza) — były
tychczasowy
bilans
osiągnięć
klubu
(II dr*.) 6:1 (3:0). Bramki
się eliminacje do ogólnopolskich szych siedmiu z każdego przed Śląskiej i Wrocławia. Imieniem Bddbyły: Ryczywolska
7.9 sek..: 2) Slanigrecki (G. Mickiewi
5 1 Kerycówna wyraża Się akcją Oświatowo-propa
szkół średnich.
cza) — 7.9 sek.; Neuklrch (G. Mic zawodów
gandową
na
rzecz
Czynu
I-Majowego.
pokonanych Kopćiówna.
Wyniki lekkoatletyczne. Żeńskie: biegu. Ustali się zatem miejsce WUKF otwarcia mistrzostw doko dlaGimn.
kiewicza) — 8.0 sek.; 4) Nelczarski (G
Słowackiego — Gimn. Hoff- M. to. zorganizowano sekcję propa
m — 1. Świeża (Gimn. Wandy) 8.8; w finale do 14. Dalsze miejsca nał dyr. Szymański.
Mickiewicza) — 8.3 sek.: 5) Słomiany 60
manowej
5:2 (la). Bramki dla Sło gandową sportu na wsi. urządzono
Wyniki
pierwszych
spotkań:
NiSemipek (Gimn. Joteyko) a 2; Kula będą ustalone w/g czasów osiąg
(Pedag.) — 8.5 sek.; 6) Perkowski (G. 42. kg:
wackiego zdobyły: Sztandur 1 Do wystawę o tematyce sportowej w ra
1. Janiszewska (Szkoła Handlo niętych w przedbiegach. W tym zańkowski (G. Śl.) — Kozielski brzańska
Mickiewicza)—8.5 sek.; 1000 m: 1) BrZó wa) 8.00;
po 2, Rogowska 1, dla mach Tygodnia Oświaty, wykonując
2. Mazanek (Gimn. Joteyko)
(K-ce) 6:1, 6:0, Wystrzałkowski (Wr) Hoffmanowej
oka 2.54.6 min.; 2) Jarczok 2.56.9 min.
Dzlakówna i Sochów- równocześnie sprzęt pomocniczy dla
Oszczep: 1. Dudek (Szkoła Han celu czas będzie brany każdemu — Wiśniowski (G. Śl.) 7:5. .3:6, 6:4. n*.
8) Jeleń 3.02.2 min.: 4) Jędrecki 3.04.8 7.56.
w. f. w szkole podstawowej.
dlowa) 28.06; ą Janiszewską 20.65. z zawodników.
min.; 5) Ludwikowski 3.05.4 min., 6) Dysk:
Warszawa. W spotkaniach finało Gimn. Krawlecko-Blell^nlarskie —
—24.30; 2. Dudek
W dniu 7 maja na starcie Biegów
Bronikowski 3.06 min. W dal: 1) Nel — 28.50 1. WJaniszewska
wych
w
jordance
doszło
do
naj

Gimn. Hoftmanowej U 8:0 (3:0). Bram Narodowych stanęło 139 dziewcząt 1
W sztafetach 4 X 75 m i 4 X
dal: 1. Janiszewska — 4.44;
czarski (G. Mickiewicza) — 5.35 m.: 2. Moroz (Gimn.
większej
niespodzianki,
tj.
do
porażki
ki
zdobyły:
Mastek
1
Węgrzynowicz
4.22. Wzwyż 100 m po trzech przedbiegach od
chłopców, z których większość wy
2) Nowak (G. Mickiewicza) — 5.34 m; 1 Janiszewska — Joteyko)
kandydata do ty po 3, Kaźmlerczak 1 Andrzejewska no 85
133; 2. Moroz — 130 będzie się finał, do którego wej- najpoważniejszego
pełniła warunki do Odznaki Sporto
8) Szularz (Sl. T. Z. N.) — 5.32 m;
tułu — drużyny Gimn. im. Hoftmawej.
ł) Neuklrch (G. Mickiewicza) — 5.30 4 x 100: 1. Gimnazjum Joteyko (Sem-
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jordasa^i

Z

meczów lifjowtjcłi

Zapaśnicy

Moment z niedzielnego meczu Polonia — AKS w Warszawie
•
Franckowieik Ąpi

Bałyar-ii

Zapaśnicy Bułgarii, odbywający tournee po Polsce
Fot. Franckowialk

Felieton

) W

oczach

»kihicki«

(Podsłuchane na zawodach we Wrocławiu)

z meczu Gwardia Wista —
Faul na Mamoniu

Jubileusz

Szkolne drużyny jordankż z Warszawy. U gory: Gimnazjum Koścńiszici w środku: Gimn. Hoffmanowej i u dołu Gimnazjum KrawieckoBieliźniarskiego
■ Fot. Franckowóak

Wczasy

OPOLE. Od 22 do 29 maja br.
pierwszy klub Opola ZKS Kolejarz
(dawniej KS ZZK Leopolia) obcho
dź' 4-lecię. swego, istnienia.
Powstał on w kwietniu 1945 r. i
liczy obecnie około 3000 członków
w tym około 600 czynnych.

wodne

JCHLÍW Y i energiczny Zw. . Nauczycielstwo, to wielka armia
Jauczyc. Polskiego może in- । propagandowa, która poniesie
nym służyć za wzór w zakre I ideologię wodną głęboko w masy
sie działalności wczasowej. Mixno wiejskie, które dotąd mało o niej
przekazania swych domów w Ko słyszały. Oczywiście kilkunastodowej,
Lądku, Bierutowicach, dniowy pobyt na wodzie nie stwo
Szklarskiej Porębie. Międzyzdro rzy ze „szczura lądowego“ czło
jach i Wiśle — Dyrekcjom Okrę wieka wody — bojownika Ligi
gowym FWP, organizacja nau Morskie, — ale przyzwyczaj! go
czycielska nie astaje w obmyśla do myślenia kategoriami morski
niu nowych form wczasowych dla mi — nauczy go wiele o żegluswych członków.
dze, portach, handlu morskim
I tak wielu z nich będzie mogło itd. Co innego bowiem jest znać
w roku bieżącym spędzać normal coś teoretycznie — a samemu
ne turnusy wczasowe w domach pewne rzeczy przeżyć.
scentralizowanych (jest ich 600)
O ważności szlaku odrzańskie
— ponadto pięć ośrodków zare go dla handlu i polityki przeko
zerwowano dla wczasów o spec na się najlepiej ten, kto sam go
jalnym charakterze (Dom Zdro przemierzy. Poza tym pobyt na
wia w Zakopanem, Tenesówka, wodzie to świetna okazja dla uKolonia nauczycielska w Kryni prawiania
sportów
wodnych,
cy, Świteź w Szklarskiej Porębie przede wszystkim pływania — oi Dom w Jastrzębiej Górze).
becnie kamienia węgielnego ma
Nowością zasadniczą będzie w sowości sportu w Polsce.
Drugą formą wczasów, wpro
tym roku możność spędzenia
przez nauczycielstwo „wypoczyn wadzoną poraź pierwszy w Pol
kowych wczasów pracowniczych" sce i to przez nauczycielstwo, to
poza., turnusem w 30 sezonowych wczasy wędrowne. . Nie jest to
domach wypoczynkowych, wypo może rzecz nowa: już przed woj
sażonych z funduszów Minister ną organizowano raidy turystycz
stwa Oświaty, przez Kuratoria ne, narciarskie, posługując się ko
wispól z Zarządami Okręgów leją lub autobusami. Przedsię
ZNP. W ten sposób imponująca wzięcia te jednak służyły w ma
cyfra 18.000 nauczycieli wyjedzie łym stopniu światu pracy, będąc
,ną wczasy wakacyjne w sezonie przywilejem ludzi zamożnych,
letnim. Nie każdy Związek Za mogących pokryć wysokie stowodowy będzie mógł się pochlu
bi’ cyfrą podobną. Ale to dopie
ro jedna strona tej akcji, czysto
organizacyjna.
Druga, na którą zwracamy
baczną uwagę, dotyczy wprowa
dzania kilku nowych form wcza
sowych. I to może służyć za wzór
innym organizacjom pracowni
czym. Związek Nauczycielstwa
Polskiego pragnie wyjść poza
zwykłą, może nieco monotonną
formę wczasową. Pragnie połą
czyć wczasy ^z elementem krajo
znawczym, stwarzając „wczasy
wędrowne", oraz z elementem
ideologii morskiej — organizując
„wczasy na wodzie" — możność
spędzenia kilku lub kilkunastu
dni na statkach i specjalnie wye
kwipowanych berlinkach na Odrze. Wiśle i Bałtyku. Jest to po
czynanie nader doniosłe, mające
na oku przełamanie „kompleksu
lądowego" jakiemu ulega więk
szość społeczeństwa w Polsce.
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»Kolejarza «z

Kolejarz posiada 11 sekcji: szczypiorniaka (kier. Gregosz), piłki no
żnej (Michalski), gier sportowych
(Łątka). bokserską (Wierzbicki),
lekkoatletyczną (Strojnowski), za
paśniczą, jedyną w Opolu (Bromirski). tenisowa (Pietrucha), gimna-

i wędrowne

prowadzone przez Związek Nauczycielski próby wczasów wę
drownych, posłużą za wzór także
innym Związkom, Nie trzeba uzasadniać korzyści tego rodzaju
wczasów. Nie stanowią one kon
kurencji dla wczasów normal
nych, stałych, odbywanych w da
nych ośrodkach. Kto chće pojedzie — kto woli odpoczynek w
jednej miejscowości, wybierze te
ostatnie. Ale dla zdrowych, sil
niejszych, żądnych zmiany wcza
sowiczów, wędrówka czy piesza,
czy wodna, czy kolejowa nawet
— będzie przeżyciem miłym i ko
rzystnym.
Tak niewielki procent miesz
kańców Polski zna swój kraj na
prawdę, że wzmożenie ruchu kra
j' znawczego w ten sposób będzie
ze wszech miar pożądane. A kie
dyż pracownik ma czas na kra
joznawstwo, jak nie w okresie
wczasów, wolnych od zajęć?
Jeśli chodzi o ogólnopolski ruch
wczasowy, to inicjatywa ZNP ma
znaczenie pionierskie. Nauczycie
le to wielka armia bojowników
oświaty, kultury i masowego ru
chu sportowego. Niechże więc
pójdą oni w 'teren, czy z pleca
kiem i kijem w garści, czy choć
by w pociągu. Niechże przemie
rzą szlaki nadmorskie, Pojezie| rze Mazurskie, Ziemie Odzyska-
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w Krakowie.
Fot. Węglowski

Najpierw w ogóle nie chciałam
iść, bo pogoda była niepewna i nie
wiedziałam co na siebie włożyć.
Płaszcz gumowy? A jak będzie słoń
ce? I gorąco i płaszcz jest brzydki...
A znowu w razie deszczu szkoda
kostiumu...
Ale powiedzieli, że wszystko je
dno, w czym pójdę, byle prędko, bo
się spóźnimy! Przecież takie dru
żynowe mistrzostwa lekkoatletycz
ne to nie pociąg, żebym się mogła
spóźnić. Władek się upierał, że mu
si być od początku, bo, chce zoba-

statnią wreszcie nowością wcza
sową, którą projektuje ruchliwy
Związek Nauczycielstwa, będą
„wczasy miejskie“. Zostaną uru
chomione trzy ośrodki w najważ
niejszych ośrodkach kulturalnych
Polski: w Warszawie, Krakowie
i Poznaniu. Obmyśleć należyty
program dla tej formy wczasów,
nie jest rzeczą łatwą. Można bę
dzie tutaj pogodzić stronę kultu
ralno-oświatową i stronę sporto
wo-krajoznawczą. Dla wielu lu
dzi, odciętych przez cały rok od
środowisk kultury będzie to do
brodziejstwem. Ale sama praca
intelektualna w czasie Wypoczyn
ku, choć mała i pożądana nie bę
dzie miała walorów zdrowotnych.
Trzeba tych wczasowiczów wy
prowadzić od czasu do czasu z
sal muzealnych, teatralnych, od
czytowych na łono przyrody w
letniej krasie — odbyć krótsze i
dłuższe wędrówki po okolicy tych
ośrodków — do czego nadaje się
przede wszystkim ziemia krakow
ska, najbogatsza pod względem
krajoznawczym.
Tak więc rok bieżący przynie
sie niejedną nowość w polskim
ruchu wczasowym. Zyskamy nie
jedno doświadczenie, wypróbuje
my rzeczy nowe. Idea- wczasowa
: u nas nie jest martwa, wykazuje
; wielką dynamikę i inicjatywę.

a (z prawej)
Fot. Węgrowski

Opola

styczną (Deja), kajakową (Prasowiecki), tenisa stołowego (Bem),
szat' ow (Jerie). Największą chlu
bę klubu stanowi męska drużyna
szczypiorniaka, która w zeszłorocz
nych rozgrywkach ligowych o mi
strzostwo Polski zdobyła III miej
sce.
W tegorocznych rozgrywkach li
gowych szczypiorniści Kolejarza od
nieśli kilka pięknych sukcesów, zwy
ciężając Kolejarza Gniezno 13:4 i
15,'6, Zjednoczenie Bydgoszcz 8:6,
Włókniarza Łódź 8:6 a ulegli jedy
nie po zaciętej walce, wicemistrzo
wi Polski. Budowlanym Opole (b.
Chrobry Groszowice) 7:9 (6:4). Sta
nowią. oni zespół technicznie dobrze
wyszkolony, o dobrej kondycji, am
bitne i ofiarny. Na wyróżnienie
wśród nich zasługują reprezentanci
Polski, obrońca Kałuża i doskonały
środkowy napastnik Hellfeuer oraz
napastnicy: Mutke, Kulik i Pasoń.
Szczypiorniści Kolejarza to rodowi
ci Opolanie, niemal wyłącznie ro
botnicy i pracownicy PKP.
Drużyna piłkarska Kolejarza utrzymuje się w czołówce tabeli kl.
B Opolsk. Podokr. ZPN, odniosła w
tegorocznym błyskawicznym turnie
ju o puchar przechodni starosty
opolskiego, mgr Janusa piękny suk
ces, zdobywając ten puchar. W
spotkaniu finałowym piłkarze Ko
lejarza zwyciężyli A-kl. drużynę
Stal — Lwowiankę Opole 3:0.
Również i drużyna bokserska,
walcząca w klasie B Śląskiego OZB
zdobyła wiele laurów dla swych.
barw.
Wśród bokserów na wyróżnienie
zasługują Wierzbicki (waga kogucia), Dziewulski (w. piórkowa) i
Pandza (w. średnia).
Drużyna lekkoatletyczna w ogólno-polskich zawodach lekkoatletycz
nych ZZK w 1947 r. w Poznaniu za
jęła III miejsce, a w zawodach o
mistrzostwo DOKP w Katowicach
w konkurencjach kobiecych I miej
sce i w konkurencjach męskich II
miejsce.
Sekcja szachowa (kier. Jerie, rów
noczesny prezes Opolsk. Podokr.
Zw. Szach.) licząca ponad 30 człon
ków, zajmuje jedno z czołowych
nrejsc w tabeli Opolsk. Podokr.
Zw. Szach.
W tegorocznych Biegach Narodo
wych zespół Kolejarza zdobył I
miejsce w klasyfikacji drużynowej
'mężczyzn.
Kolejarz posiada własne boisko,
które narazie nie jest jeszcze odre
montowane.
Rozwój swój zawdzięcza klub ofiarnej działalności zarządu którv
tworzą prezes — inż. Glodt, wice
prezesi — Stępak, Gwiazda, Szy
dłowski, sekretarz — Kwaśniewski,
skarbnik — Zabłocki, gospodarz —
Polamarczuk.
ZKS Kolejarz Opole przez rozwi
janie sportu wśród mas pracowni
czych i przez wychowywanie zawo
dników na prawych obywateli Pol
ski Ludowej, w okresie swego czte
roletniego istnienia, spełnił dobrze
swe wielkie zadanie w służbie spor
tu na Opolszczyźnie.
Eugeniusz Mróz
NOWY JORK. Przed wyjazdem do
Europy na tenisowe mistrzostwa Frań
cji Amerykanie Schroeder I Falken-

czyć defiladą i zorientować się, kto
startuje. Bardzo lubią wszelkie de
filady. a poza tym postanowiłam
sobie, że zawrócą głową Władkowi
i odciągną go od tego obłędu spor
towego, więc włożyłam prędko ko
stium i ten śliczny szalik z Targów
Poznańskich i pojechaliśmy.
Z początku byłam niezadowolona,
bo ten pan przy mikrofonie co chwi
la przerywał muzykę, a grali takie
śliczne tango i opowiadał o zawod
nikach i konkurencjach. Ale kiedy
Władek zaczął się entuzjazmować,
że jest jakaś Ronczewska i że przy
jechała Wajsówna — zdenerwowało
mnie to i zaczęłam zwracać uwagą
na tą gadaninę przez mikrofon.
Przyjrzałam się też tym panienkom
o których mówiono. Władek mi po
kazał które to są, ale przyznam się,
że się trochę uspokoiłam. Nic nad
zwyczajnego, jeśli chodzi o urodą,
poza tym zaniedbane, spodnie w ba
lony i b. nietwarzowe bluzki, no i
nawet się żadna nie przypudrowa'a
ani nie przyczesała.
Zato chłopcy niektórzy b. m i się
podobali. Był np taki wysoki blen
das (nazywa się Antczak) j ze
Szczecina przyjechał śliczny chło
piec z zębami jak młody wilczek i
śmiejącymi się oczami. Nazywa się
Buhl. Władek powinien się był zo
rientować, że to poważna konkuren
cja dla niego, mówił nawet ćbś o
współzawodnictwie i rywalizacji,
ale nie zdawał sobie sprawy, że oni
jemu, a nie sobie nawzajem żagfai
żają.
Potem się zaczęły zawody. Odrazy,
miałam przykrość, bo ten śliczny
Buhl tak pięknie biegł, a przyszedł
drugi wg orzeczenia sędziów. Mnie,
się zdawało, że był pierwszy, ale
oni jeszcze jakieś ułamki sekund
liczą. Zupełna przesada! No ale to
nawet lepiej się stało, bo jakby
przyszedł pierwszy, toby się stał za
rozumiały i zaczął zadzierać nosa,
a ja mam na niego swoje projekty.
Zupełnie bez sensu zorganizowali
te zawody!
Jednocześnie jedni biegają dru
dzy skaczą, trzeci czymś rzucają —
a człowiek ma przecież tylko dwo
je oczu i to musi patrzyć obydwo
ma w jedną stronę, żeby nie d,ostać
zeza. Władek twierdził, że tak po
winno być i że na Olimpiadach jest
tak samo.
Już prawie że miałam załatwione,
że mi chłopcy przedstawią tego
Buhla, ale zaczęły się inne biegi,
odwołali go, no i... wygrał bieg na
400 mtr. Może chciał się popisać,
wiedząc, że zwróciłam na niego uwagą. Potem się jakoś nie składało,
zresztą tuż przy trybunach były
skoki w dal i zupełnie się nimi za
jęłam.
Kiszka skakał wspaniale! Dowie
działam się, że on jest ze Śląska i
zrobiło mi się przyjemnie, że to
„pieron" taki dobry zawodnik. (Wy
grał prócz skoków stumetrówką w
10,9 sekund!) I ta Wajsówna, do
której się Władek tak palił, też jest
dobra. Wzięła dwa pierwsze miejs
ca i jedno drugie. Szkoda tylko, że
to nie wrocławianie. Zato Ronczew
ska, choć taka jeszcze młodziutka>
nie zrobiła nam zawodu. W skokach
wzwyż 141 ęm to bardzo dobry wy
nik, podobno w konkurencjach
szkolnych rekordowy.
Ale najlepszy ten Nowak! Jakie
ten chłopiec ma dane na skoczka,
Smukły, wysoki, długie nogi i silne
ręce (bardzo podobno ważne przy
tyczce. Nawet przystojny, ale oka
zuje się, że to nie ma żadnego zna
czenia.
.
Am się spostrzegłam, że to faz
ósma wieczór. Mieliśmy iść do kina
ale nie żałują, że przepadło.
Władek się gdzieś zawieruszył,
szalik zgubiłam, kostium zniszczo
ny, bo pierwsze ławki były mokre
od deszczu, a musiałam na nich sie
dzieć, żeby lepiej widzieć bieg przez
płotki (Wilczek pierwszy i w do
datku ani jednego płotka nie prze
wrócił) — ale to wszystko głup
stwo!
Umówiłam się za to z dziewczęta
mi i od jutra zaczynam trenować
skoki w dal i stumetrówką. Nogi
,____długie
. _________
mam
i mocne, a_ że mi w gra
matowym
Łt-uuuy nv nie
ił.l do twarzy —" tO n C"
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Sport jest cudowną rzeczą, -a leK

P. -•
S. Á kostium
cleżając w rekord, stosunku 32:33 (!) .1.— mogą sobie prze3:6, 4:6, 6:4. 19:17 (!) To C5-sctowc (!) | ciez kupie zielony!
F. Malanowstó
spotkanie trwało pięć godzin.

