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W odbywającym się w Warsza
wie meczu tenisowym Polska —
Węgry, tenisiści nasi po trzech
dniach walki prowadzą 4:3.
Punkty dla Polski zdobyli do
tychczas: w grach pojedynczych

— Jędrzejowska, Skonecki i Heb
da, oraz para Skonecki — Jędrze
jowska.
Szczegółowy opis gier podajemy na stronie 3 i 4.

W

Lidze

bez

większych

zmian

Niedziela ligowa nie przyniosła
niespodzianek, a tym • samym i
większych zmian w tabeli. Leader
wygrał stosunkowo łatwo na Wy
brzeżu, Cracovia pozostała na
trzecim miejscu remisując z Ko
lejarzami z Poznania, którzy tym
samym trzymają się nadal dru
giej pozycji. Ruch zremisował z
Polonią w Warszawie, AKS wy
grał z Polonią bytomską w 6 ostatnich minutach przed końcem,
Warta pokonała u siebie Legię
warszawską, której sytuacja jest
bardzo zła, a Górnik w Chrusz
czowie zremisował z ŁKS, choć
łodzianie prowadzili dwukrotnie.
Po tych zawodach tabela ligo
wa przedstawia się następująco:
Gwardia Wisła (1)
9
16 30:8
Kolejarz (2)
!>
13 28:r.
Cracovia (3) '
9
13 21:14
Polonia warszawa (4) 9
11 17:12
ŁKS Włókniarz (6)
9
10 24:26
Warta (5)
9
9 13:10
AKS (9)
9
9 19:23
Górnik Szombierki (8) 9
8 16:17
Ruch (7)
9
7 18:22
Łechta Gd. (10)
9
5 13:29
Przed meczem Cracovia — Gwardia Wisła przedefilowali przed tłuma Legia (U)
9
4 10:24
9
3 14:23
mi młodzi gwardziści, niosąc transparenty z apelem n sportowe za Polonia B. (12)
chowanie sie publiczności. Mecz >dbył sie tez w atmosferze nieOpis meczów ną str 2
zwykle p&rtówei
,
Fot. W eg 1 owsik’
Warszawa

—

Pomorze

UJ boksie 10:0
WARSZAWA, (tel.) Reprezentacja przegrał na punkty z Piotrowskim
(P), przy ćżym w drugiej rundzie
Pomorza przyjechała do Warszawy znalazł
się on dwukrotnie do 8 i 6
na mecz bez chorego Kruży i Gnata
deskach. W półśredniej Kwaś
oraz Cebul aka, wykazującego spa na
niewski (W) przegraj minimalnie
dek formy. Warszawa wystąpiła ró na
z Baranowskim II (P).
wnież osłabiona brakiem Kolczyń W punkty
Wilczek- (W) wygrał
skiego. Archackiego i Komudy. W przezśredniej
dyskwalifikację
wadze ciężkiej po raz pierwszy wy (P) w drugiej rundzie. Balińskiego
W półcięż
stąpił w barwach Stolicy b. zawod kiej Szymura (W) zwyciężył
przez
nik Gwardii-Wisły Ryś.
poddanie się Dębowskiego (P) po
Walki odbyły się na wolnym po pierwszej rundzie. W ciężkiej Ryś
wietrzu przy silnym słońcu przez (W) pokonał przez t. k. o. w pierw
co zawodnicy szybko się męczyli. Po szej rundzie Zmorzyńskiego. który
ziom mierny.
uległ kontuzji czoła.
Na punkty sędziowali: Stępień
Najładniejsze walki stoczono w
koguciej i pólśredniej. Występ wice (Łódź). Ajewski (Warszawa). So
mistrza Polski Piotrowskiego w spot chański (Pomorze). (CERG.)
kaniu z Orlikiem nie wypad! zbyt
dobrze. Przez 2 rundy obaj pięścia
rze unikali walki za co otrzymali Panie „Chemii“ z Łodzi
po dwa napomnienia. Występujący
w miejsce Cebulaka Feliński po
przegraniu pierwszej rundy, w dru zdobyły mistrzostwo
giej ruszył do ataku i kilku celny
mi ciosami w żołądek poważnie ow szczypiorniaku
słabił Wilczka. Zadał on jednak kil
ka ciosów, nieświadomie, po komen
SZCZECIN
(tel.). — W Szczecinie
dzie „puść“ i po 2 upomnieniach
się mistrzostwa Polski w
został zdyskwalifikowany przez sę odbyły
szczypiorniaku kobiecym, w któ
dziego ringowego Derdę. Decyzja rych wpięły udział 4 zespoły: Spój
arbitra było może zbyt po.chopna.
nia Warszawa, Chemia Łódź, Cra
W muszej Patora (W) zremisował covia i AKS z Chorzowa.
z bojowym ale surowym Nowickim
Rozgrywki przyniosły następują
(P). W koguciej Kubowicz (W) sto ce wyniki: Spójnia — Cracovia 6:3
czył remisową walkę z agresywnym (2:1),Chemia - AKS 19:1 (10:1), Che
Przybylskim (P). W piórkowej Sie : mia — Spójnia 5:3 (2:1), Cracovia —
radzan (W) wypunktował ambitnego AKS 4:1 (1:0), Chemia — Cracovia
Głoniaka (P). W lekkiej Orlik (W) 3:2 (1:0), Spójnia — AKS 14:0 (8:0).
Tytuł mistrza Polski przypadł ze
społowi Chemii z Łodzi, który grał
w składzie: „Sprocka", Solarzowna,
Styczyńska, Orłowska, Kaczmar
Podział zawodników czyk, Zakrzewska, Kubiakówna,
Candryk.
na klasy
Tabelka końcowa rozgrywek:
Chemia Łódź
3 6 27:6
WARSZAWA. Wydział Sportu
Spójnia W-wa
3 4 23:8
GUKF opracował projekt reguCracovia
3 2
9:10
aminu klasyfikacji zawodni
AKS
3
0
2:37
ków. Regulamin przewiduje po
Największą ilość bramek zdoby
dział zawodników na 5 klas:
młodzieżowa, klasę trzecią, kla ły: Zakrzewska (Chemia) 12, Kacz
marczyk
(Chemia) 11, Tkaczyk (Spój
sę drugą, pierwsza i mistrzow
nia) 8, Pachtowa (Spójnia) 6,, Kierpska.
Klasyfikacja obejmuje zawód. czyńska (Spójnia) 5, Szryniewska
ików(czki) we wszystkich dys- (Crac.) 4, Kubiakówna (Chemia)
(Spójnia) po 3.
l/plinach sportu, a niezbęd- : Nawierska
Finałowe spotkania w niedzielę
um warunkiem zdobyda kla ■gladało
2.000
widzów. Wszystkie
ty będzie posiadanie Odznak’
sprawności Fizycznej. Zaliczą. iczestniczki mistrzostw startowały
■ównież w Biegu Narodowym w
Pie zawodników do poszczegól specjalnej
dla nich konkurencji.
nych klas nastąpi na npdstawic Wygrała Tkaczyk
(Spójnia) 1.36.8
osiągniętych wynikóv'
Klaso min., przed Niewidókowną
(AKS)
młodzieżowa obejmie młodzież
' 1.38.6 min
do lat 1S

Mistrzostwa

Muskała (z lewej) i Cholewa obaj z AKS podczas czwartkowego meczu z Ruchem.
obrońca Ruchu Oślizlok.

Z

prawej letcy
Fot. Oz. Dętka

piłkarskie
ZSRR
MOSKWA. Na czoło tabeli wysunął
się ponownie leningradzki Zenit, wy
przedzając moskiewskie drużyny Spar
tak i Torpedo różnicą ¡/.ne-go punk
tu. Ostatnio sensacją byt remis mo
skiewskiego Dynamo z Naftianikiem
z Baku 1:1. Również nadmienić na
leży wysokie zwycięstwo zeszłorocz
nego mistrza Związku Radzieckiego
ODKA z Dynamo Jerewan 6:0. Pozo
stałe wyniki: Lokomotywa Charków
— Torpedo Stalingrad 2.0: WWS
Spartak Moskwa 1:4; Zenit Leningrad
— Skrzydła Sowietów 1:0: Daugawa
Ryga — Dynamo Kijów 1:0, Dynamo
Leningrad — Lokomotywa Moskwa
3:2; Dynamo Mińsk — Torpedo Mo
skwa 2:3; Szachter Sta li no — Dyna
mo TyHis 1:3. Tabela:
8
13
1:1
Zenit Leningrad
8
12 16:3
Spartak Moskwa
8
12 18:9
Torpedo Moskwa
6
11 20:5
Dynamo Moskwa
6
10 16:5
CDKA
10 14:7
Lokomotywa Moskwa 9
9
10 12:9
Dynamo Tyflis
8
9 9:9
Dynamo Kijów
9
9 11:14
Lokomotywa Charków
8
8
7:9
Naftianik Baku
8
7
9:10
Dynamo Leningrad
9
7
4:8
Torpedo Stalingrad
8
5
8:14
WWS
7
5
4:10
Daugawa Ryga
9
5
8:23
Dynamo Jerewań
8
4
12:17
Dynamo Mińsk
9
4
5:19
Szachter Stalino
3
5:13
Skrzydła Sow. Kujb. 7

WE WSZYSTKICH miastach brych lekkoatletów, niemniej je

1000 m juniorów
wojewódzkich odbyły się w dnak są to zadatki bardzo oniedzielę dalsze Biegi Naro biecujące. Niejednokrotnie zawod 2.44.0 WerbUńskl — Bielsko
dowe, w których startowali zawod niczki przybyłe z ośrodków wiej 2.44.8 Nieroba — Gliwice
nicy i zawodniczki wyłonieni z bie skich. wytrzymywały po 300 do 400 2.46.0 Nagi — Lubliniec
Gajewski — Łódź
gów gminnych, miejskich i powia m sprintu, wykazując niezwykłą za 2.46.0
Ditkowski — Tczew
towych. O ile w pierwszych dwóch ciętość w walce, to znów prowincjo 2.46.0
2.46.0
Łukaszewski
— Tczew
etapach tegorocznych Biegów Na nalni chłopcy, biegający na bosaka 2.46.4 Tendera — Pszczyna
rodowych widziało się masy star wyprzedzili rutynowanych już spor 2.46.4 Grędzik — Ostrów Mazow.
tujących. co dominowało nad cało towców miejskich.
2.47.2 Dural Oświęcim
2.47.8 Czapek — Pszczyna
ścią. to w niedzielnych zawodach,
Biegi Narodowe spełniły więc
widać już było rezultaty całei akcji
swoją rolę. Teraz cała sztuka bę
3000 m mężczyzn
na rzecz sportu wyczynowego. ,
dzie polegała na odpowiednim zao
Wprawdzie i tym razem ilość star piekowaniu się młodymi zawodni 9.08.3 Kielas — Gdańsk
tujących była bardzo duża n. p. w | kami i skierowania ich na właściwą 9.12.6 Płotkowiak — Poznań
(Katowicach i Wrocławiu 600) i
Nie jest to sprawa łatwa, 9.13.3 Boczar — Kraków
przewyższała pod tym względem in drogę.
gdyż rekrutują się oni z różnych
ne imprezy lekkoatletyczne, ale po środowisk. Wy da je się jednak, że 9,13.9 Więcek E. — Kraków
nieważ zawody odbywały się już na
dziś trzeba. by pomyśleć o zor 9.15.0 Biernat — Warszawa
bieżni w poszczególnych katego już
ganizowaniu
kilkutygodniowego o- 9.18.8 Olesiński — Bytom
riach. można było zaobserwować bozu wyłącznie
dla młodych biega 9.31.8 Czajkowski — Warszawa
jak wiele utalentowanego materia czy. wyłonionych w omawianej im
Dychło — Łódź
łu sportowego drzemie w masach prezie, poprowadzonego przez spe 9.22.6
9.22.8 Szwargot — Kraków
naszej młodzieży.
cjalistów. na którym uczestnicy o- 9.34.8 Czerniak — Wroclaw
Oczywiście większość startują trzymaliby podstawowe wiadomo
cych ma dopiero zadatki na do ści z dziedziny treningu i taktyki 9.25.0 Kwiatkowski — Wrocław
biegowej by mogli potem ćwiczyć
sami. Trening biegacza jest i tak
całkowicie indywidualny, musi ten
biegacz jednak wiele wiedzieć z ta
jemnic lekkiej atletyki aby go u- Stanoszkówna - Lisz kowska
m:ejętn;e prowadzić.
pokonssła
Nie mamy jeszcze wszystkich
meldunków, ale można iuż sporzą
wszystkie
dzić listę naó epszyc'h które da
ły tegoroczne Bieg Narodowe na
fi&recistki
dystansie 500 m dla kobiet, na 1000
m dla juniorów i ną 3000 m dla se
ŁÓDŹ. — Do finału indywidu
niorów.
alnych mistrzostw Polski we flo
recie kobiet zakwalifikowały się:
500 m kobiet
Nawrocka, Markowska, Skupieniówna j Liszkowska.
1.22.8 Baczyńska — Kraków
W wyniku walk niespodziewa
1.26.0 Piwowarówna — Katowice
nie pierwsze miejsce i tytuł mi
1.26.4 Milewska — PTOwosielsk
strzyni Polski zdobyła Stanosz1.27.0 Buszmer — Łódź
kówna-Liszkowska (Katowice) ńie
1.27.6 Orsztynowicz — Bydgoszcz
doznając w finale żadnej porażki.
1.28.1 Galusówna — Zabrze
2) Markowska (Warszawa) — 7
1.28.1 Bocianówna — Malborg
zwyc. 3) Skupieniówna (Katowice)
1.28.3 Górecka — Świdnica
— 6 zwyc. 4) Nawrocka (Warsza
1.28.3 Czeszko — Kościerzyna
wa) — 5 zwyc. 5) Kawecka (Po
1.28.4 Pestko — Tczew
Reprezentacujnu bramkarz polski, Rybicki z Crac^mi w akcji
nan), 6) Warczakówna (Katowice).
L8M WiIteró w na — Krosno
rot. Węfloweki

~

MECZE

LIGOWE

liiiiiiiiieeeiiiieeiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

-'erwszą bramkę. W dwie minuty
Lechli pem dobrze usposobionego Jurewi
Ostra gra na meczu ŁKS - Górnik
później ten sam gracz uzyskał dru
cza.
gi
punkt, nje uznamy przez sędzie
Po przerwie gra jest bardziej wy
go. W 40 ipin. Klasówka zonaje
GDANSK (tel.). Składy drużyn: wodnik w dwie minuty później u- równana. Mimo to Kohut strzela
CHRUSZCZÓW. — Wobec 8 tys. I tu ŁKS, który przy stąpię %:1 ostrą kontuzjowany i opuszcza boisko.
WISŁA — Jurewicz, Dudek, Fla zyskuje głową drugą bramkę. Na bramkę z pozycji spalonej, której
nek. Snopkowski, Legutko, Wapien pór Wisły ciągle trwa.'W 16 minu sędzia nie uznaje. Dwukrotnie Ro- widzów odbył się mecz Górnik | grą chciał zaszachować miejsco
Po zmianie pól pozipgi gry obni
nik, Cisowski, Gracz, Kohut, Rupa, cie Gracz, mając swój kwadrans, gocz ma okazję do zmiany wyniku, Szombierki — ŁKS, który zakończył wych.
żył się na skutek niesłychanie <j.
ale
jest
mało
szybki
i
piłkę
odbija
Pod
względem
technicznym
drą,się
wynikiem
remisowym
3:3
(1:2).
Mamon; LEGHIA — Pokorski (Pie strzela trzecią brąmkę. Honorowy
stpej i brutalnej gry obu drużyn,
kuta) Kuś, Len, Kokot I, Kamzela, punkt dla gospodąrzy uzyskuje Ko obrońca. W 77 minucie Gracz z kor Z boiska mogła zejść zwycięsko tak żyna ŁKS byłą lepszą pd Górąika, Miejscowi mają tęraż więcej z gry
uzyskuje 4 punkt, a w 85 Ko drużyna ŁKS, jak i górników.
ale nie wytrzymana nerwowo.
NierycRlo,
Kupęeuńcz. Kokot 2 kot II, Lechia ma kilka okazji n
i już w 1 min. Krasówka, który Wró
Mecz zaczął się sensacyjnie, gdyż cił pą boisko, wyrównuje. W 16
Gilowski, Skowroński, Rogacz.
zmniejszenia porażki, ale jej. atak hut ustala wynik dnia.
Spotkanie rozegrano z obu stron
Sędzia Aleksandrowicz, nie do z ogromną zaciętością, chwilami na ŁKS już w 3 min. zdobył prowadzę min. ŁKS zdobvwą znowu prowa
Ponad 20 tys, wjdzów było świad Strzela niecelnie i wszystkie piłki
wet brutalnością. Nie bez winy był nie przez Janeczka główką z korne- dzenie ze strzała Barana, a wresz
kiem gry ostrej i twardej. Wisła idą na aut względnie stają" się łu- puszczał do ostrej gry.
ru, a w kilka minut później nawet cie wyrównanie następuje w 38 mi
mimo że nie zachwycała, to jednak
minut
sensacji w Chorzowie drugą bramkę, której sędzia nie- li nucie z karnego, bitego przez Kra
była zespołem technicznie lepszym 6
znął odgwizdując spalonego. W 14 sowkę. Mimo energicznych zrywów
i bardziej wyrównanym. Ponad po
min. po koncertowej akcji swego Górnika, wynik pozostąje bez
ziom wybijał się doąkogule usposo
ataku, zdobywa on jednak 2 bram zmian.
biony strzałowe Gracz, który zdo
na zwycięskim meczu AKS z bytomską Polonią kę ze strzału Łącza. Od tej chwili
był 4 bramki. Obok niego wyróż
W drużynie ŁKS najlepiej zagrał
gra stała się bardzo nerwowa. Miej
nić należy w linii ofensywnej Wisły
scowl doszli do głosu i w 33 min. napad, szczególnie Baran i Łącz.
Kohuta, w pomocy Legutkę i trio
CHORZÓW. Składy drużyn: Po cyfrowo. Gospodarze zagrali poni
po pięknie wypracowanej pozycji U miejscowych Krasówka i Renk
obronne — Jurowicz, Dudek, Fla- lonia — Madejski, (Koczapski), Ku- żej swoich normalnych możliwości.
przez Renka — Krasówka strzelił w ataku, a w pomocy Podeszwa.
Remis Rucho
, nek. W Ł,echii ząwiądli obydwaj biak, Grochowski, Komórkiewicz, Dobrą formę wykazał Wieczorek,
bramkarze. Pokorskiego, który fa Baurowicz, Sulik, Trampisz, Wie pchający ustawicznie atak do przo
talnie puścił dwie pierwsze bramki, czorek, Szmid II, Ceglarek i Wiś du, poza tym walnie do zwycięstwa
z Polonią
zmienił Piekuta, ale i ten ma na su niewski.
przyczynił się dobrze usposobiony
Druga
Liga
mieniu co najmniej jednego gola.
AKS — Janik, Durniok, Karmań- Barański, z którego podań padły
Stołeczną
W pierwszych minutach gra to ski, Janduda, Kulig, Wieczorek, Cho ostatnie dwie bramki. Polonia za
czy się pod znakiem przewagi Wi- lewa, Muskała, Spodzieja, Bożek i grała chwilami nieźle w polu, jed
słv. Szybsi krakowianie łatwo zdo Barański. Bramki dla AKS zdobyli: nak, linia ofensywna wyraźnie nie
WARSZAWA, (tel.) Gra stała
bywają teren i raz po raz bramkarz Spodzieja 2, Wieczorek 1, dla Polo dopisała. Jedynym wartościowym na niskim poziomie, była chao
TARNOVIA — GÓRNIK RADLIN
Północ
gospodarzy znajduje się w opałach. nii —■ Szmidt II i Wiśniewski. Pu graczem był Wiśniewski.
tyczna i przypominała raczej spot
4:2 (1:1)
W 11 minucie sędzia nic uznaj e bliczności około 8000 osób. Sędzio
Mecz
rozpoczął
się
sensacyjnie.
kanie klubów B-klasowych. Jako Garbarnia
bramki, strzelonej przez Mamonia wał ob. Fonim z Radomia.
16 31:3
8
TARNÓW
(tel.). Jest to ciężko wy
Już
w
6
minucie
Spodzieja
minął
z pozycji spalonej. Minutę później | Kiedy zegar na boisku wskazał Baurowicza i z 18 metrów zdobył całość drużyna Ruchu była rów Radomiak
8 12 18.9 wałczone zwycięstwo Tarnovii. Gra
Gracz uwalnia się z opieki pomoc 84. minutę gry i Polonia prowadziła pierwszą bramkę, Gaście awanso niejsza, natomiast w Polonii o- Pomorzanin
8 U 22:13 była chaotyczna i ostra, okresami
23:23 brutalną ze strony gości. W druży
nika i nie bez winy bramkarza 2:1, nikt z obeenyeh nie wierzył w
8
się w 10 minucie, kiedy nie- prócz Wołosza i Szczawińskiego LiiDJin^nka
21:11
via
zdobywa jeden punkt. Ten sam za- możliwości wygrania meczu przez wali
:
dopilnowany przez Jandudę Szmidt zawiodły linie defensywne. W ata 1 ostra
17:14 nie Tarnovii brak było współpracy
Bzura
AKS. Zbyt pewna zwycięstwa dru jl
znąlązł
się
ną
lewym
skrzydle
i
pomocy z atakiem. Górnik zastoso
5
ku
pic
się
nie
kleiło.
Boruoz
rniał
PTC
\
8
żyna bytomska ściągnęła pod włas uzyskał wyrównanie, Od tego okre
5
v
8
wał grę defensywną, mając czte
ną bramkę całą swą drużynę, chcąc su inicjatywa spoczywała w rękach dużo więcej roboty niż bramkarz Widzew
3 xą:?5 rech graczy w obronie i mimo wy
\ :
Ruchu. Zresztą gdyby nie Borucz Gwardia Sz;
prze; wzmocniony blok defensywny
Tym razem
7:34 grywania w 70 proc, pojedynków,
1
który ustawianie gościł pod nie wiadomo czy Ruch nie wyje Ognisko
utrzymać wynik 2:1. Taktyką ta p- AKS,
a,‘m’£S'A¿5Á
bramką przeciwnika, jednak meza,
kazała się błędną, bowiem dążący radność
— OGNI- zszedł z boiska pokonany 2:4 (1:1).
napastników nie pozwoliła chałby z 2 punktami. W drużynie
(2:1)
W 16 minucie prowadzenia, dla
z Wartą przegrała konsekwentnie do zwycięstwa ze na uzyskanie bramki. W chwilach Ruchu Cieślik zpgtał unierucho
spół AKS znalazł sposób na prze największej przewagi miejscowych,
KRAKÓW: (tel.) Pierwsza pptows gości zdobywa Sąper, wyrównuję
bicie tego bloku. Wystarczyły dwa goście w 33 minucie gry po jednym miony przez doskonale kryjącego gry
upływu pod iEitakieip ißkklßj w 26 min. » rzutu wolnego 8 arwińLegia
podania napastników do tyłu, by w z lotnych wypadów zdobyli bramkę go Szczawińskiego, natomiast Ąl- przewagi siedlezan. którzy w tym ski. W drugiej minucie po przerwię
jednym wypadku pomocnik Wie przez Wiśniewskiego, Po zmianie szer był najlepszym na boisku, czasie zagrywają zupełnie niezłe, pirich n ßtnmia drugą bramką a w
czorek z dalekiego strzału wyrów pól w bramce gości wystąpił Ko- Z przebiegu .gry trzeba stwier prowadzać od 4 minuty ze strzału minutę Póinię.1 Wojak wyrównuję.
a Spędsieja będąc odwrócony eząpski, który obronił szereg groź dzić, że zwycięstwo należało się Rierdzińskiegu. W drugiej połowie 21 minuta przynosi ponowne pro
foznaN (tei.) gwytśestwo We, nał,
do bramki zdobył trzecią
raczej drużynie gości, niestety, Garbarni« rozkręcą się i zctofeyWł wadzenie Tarppvii przęz Buczyń
k>nych w pełni %ąsłużnnę. §ukęes tyłem
bramkę- Zwycięstwo AKS, chociaż nych strzałów.
kilka doskonałych szans zaprze przewagę. Bramki dla krakowian skiego, a 4 minuty przed koncern
ich mógł być jeszcze wyższy, nikłe, należy uważać M zasłużoną,
Na marginesie należy dodać, że paścił słabo grający atak
zdobyli: Fpryszewskj i. Parpan II po gry Roik HI z rzutu wolnego za
gdyby nie słabą dyspozycją ną, bowiem miął ppzięiz ęgły czas zawo podczas meczu zawodnicy obu ze
2 i Kucharski I. Sędziował oh, Głp" faul pod bramką ustala wynik dnia.
Historia
bramek:
w
22
minu

pastników oraz doskonała gra w dów.lekką przewagę, której na sku społów popełnili 62 faule. Jest to -■
wap;.
Sędziował Fortpński ze Szczecina,
brgmeę Skromnego, który urato-, tek nieudolności strzałowej napast zdaje się = swoisty rekord, nięno- cie przed przerwą obrońca Ruchu PTC PABIANICE Ä wmzew ią (i:i) dopuszczając do ostrej gry,
towąndotąd
na
żadnym
boisku.
ników
nią
był
w
słanie
udowodnić
'
dotknął piłkę ręką na polu kar
wał Legię od wyższej porażki
LÖU2 (Tel.) zespół PTC po fuzji
nym, co Świcarz pewrńe zamie z Gwardią, rozegrał pierwszy męcz GWARDIA KIELCE — BAIL
Tempo meczu słabe z powodu
DON 1;2 (0:1)
upgłu, Po przerwie obie drużyny Kolejarze wywieźli punkt nił na bramkę. Wyrównanie pa- z Widzewem, uzyskując wynik remi
dło w 25 min., kiedy to piłkę od sowy 1:1 (1:1).
grały ospale. W Legii zawiódł
Bramkę
dla
PTC
Gwardii
uzyskał
bitą od słupka po komorze po raz Zawada. 4N WMgews 9adPwski, Wikompletnie atak, który niepoW
drugi centruje Cebula. Piłkę otrzy dzów 2,000. Sędsiowal dobrze Coper (1:0) zupełnie zaaługę^ie,
orf Creicowll
trzebpię bawił się pod bramką
lepsze formacje defensywne które
muje Przecherka, który z kilku z Katowic.
przeciwnika w hiperkambinację.
KRAKOW (tel). ZZK w począt nego przyniósł wyrównanie i wy mtr, strzela nieuchronną bramkę. BAB OM I AK. = OSTRO VIA 2:1 (2:1) WiÄ wÄÄÄS
Najsłabszym graczem był Gór.
Po zmianie pól, w 20 min. prowa PADOM (Tól,) Radomiąk pokonał
Ski, którego zupełnie zastopował kowej fasie gry potwierdził opi- nik 1:1 (1:1).
po zaciętej walce 2:1 (2:1). iliii
bardzo niebęśpiiecanej druży
Obie drużyny w ciągu całego dzęnie dla Ruchu zdobywa Cieś Ostrovię
Cybliski. Pomoc Leg ; w pierw,
Grą. nie należała do interesujących
szej połowie dawała sobie jakoż ny. «sosegétaie w linii ataku. Nie, «KW miały dożę dużo okazji do lik, wyrównanie zdbbywa znowu Obie drużyny gnały ostro, na czym
radę, po przerwie spuchła jednak zwykle szybki i ostry Rapad przy podwyższenia wyniku, jednak nie. Swicarz z rzutu karnego za rękę traciła gra, która przerodziła sie w
typową walkę o punkty.
zupełnie, Z obrońców lepszym był niósł też drużynie już w drugiej zdeeydowanie napastników, któray Gębura na polu karnym.
, Lasy męgzu
się WłaSząflai-ski, natomiast Serafin ma minupie pierwsza bramkę zdobyta gubdi sję w sytuacjach podbram . Sędzia, ob. Nalepa z Opola, po seiwie
już w pierwszym kwadransie
bocznym strzałem przez Wojcie kowych spowodowali), żę spotka pełnił kilka błędów.
na sumieniu pierwszą bramkę.
gry. w którym padly wszystkie bram 40ÖÖ.
ki. Ostrovia zdobyła prowadzenie już
że nie zakończyło się wirnikiem re
U Warty wyróżniała gię obrona chowskiego n, Bybigki,
w 1 minucie presea Młynarką. Rado PAFAWAG — POLONIA ŚWID
orąg latine skrzydła, gdaj'e ąwła, piłka przejdzie obok niego, prze misowym,
mia k wyrównał w 12 min. pmzez Cha
Święto Kolejarza w Opola
puścił ją do siatki, W minutę póź,
NICA 2:0 (1:0)
chara II, a zwycięską bramkę zdobył
Z Cracov'i najlepszymi byli jęk
szcza Smólski był groźny. Jak, niej
ostra
bomba
Białasa
uderzyła
w dwie minuty później Pyziak. TT
WROCŁAW (tel.). Drużyna Pafakoiwiek pernee Warty wypełniała W poprzeczkę, ratując w ten spo, zwykle bracia Jabłońscy orąz Gę
ŚWIĘTO KOLEJARZA OPOLA
miejscowych zawiódł -Więcaszek. W wagu pokonała w meczu ligowym
sw@ zadanie, to jednak dawał się
dłek, w ataku Bobula i Poświat OPOLE (Tel.) IV rymach obchodu Qstrovi'i najlepszy Trzębiątowski.
zespół Polonii $e Świdnicy 3:Q (1:0),
Widzów 41000. Sędzia Hy-cki z Za Bramki
U niej odczuwać brak chorego sóti Oracovię od drugiej bramki. W ZZK dobra była obrona, pomoc 4-letniego Istnienia klubu ŻZK Kole głębia.
zdobyli: Gołąbek i Szym'
Wydawało
się,
że
Cracovia
będzie
(dawniej Leopolia) zorganizowa
słabsza, a w ataku bardzo niebez jarz
Grońskiego.
Krystkowi ak
w
no
szereg
imprez
sportowych.
czak.
, ,
musiałą
to
spotkanie
przegrać.
Po

pieczni byli Białas, Anioła i Woj W zawodach lekkoatletycznych uzy
bramce zadowolił.!,
BZURĄ CHODAKÓW —
Widzów 5.000. Sędzię Szwntak.
woli jednak dobra gra jej defen
skano następujące wyniki: kobiety 60
LUBLINIANKA
3:4
(1:4)
Do przerwy lekko przeważała sywnych farmacji zaczęła przy ciechowski II.
m — Doborzowna (Lwowiarika) 8.9;
Warta, uzyskując w 34 minucie nosić rezultaty. Atak ZZK został
Sędziował Andrzejek z Łodzi, 2) Goryczka (Kolejarz) 9.1, Wzwyż —
WARSZAWA (tel.) Uublinianka
gry pierwszą bramkę ze strzału zahamowany i częściowo tylko za który mylił się w ocenie foul i. — Doborzowna 1.20; 2) Goryczka MO; pokonała w Chodakowie Bzurę w kieleckiej A klasie
100
m
panów.
Pietruszka
(Kol.)
Opole)
JŁierata z podania Siyólsltięgo. W grażał bramce miejscowych. Na Widzów ok. 20.00Ó.
11.9; 2) Ostern (Stal LWOwianka) 12.0; 4:3 (4;1). Goście pyowudziłi już
*3 minucie wynik dnia 2:0 (2:0) tle słabiej grającej pomocy ZZK
Piłkarskie mistrzostwu Me
W dal — pietruszka 5,79; Ostern 5.71. 4:0 jednak ambitna gra gospo KIR,
Kula — Nutkę (Kolejarz Opole) 10.28:
ustala Kajdasz.
ataki Cracovii wspomagane pił KRAKÓW. (Tel.) W Krakowie zorga 2) Deja (Kolejarz) 9.57. 1,000 m — Za- darzy zdołała odrobić częściowa
Po przerwie obydwie drużyny kami pomocy zaprezentowały się nizowano po raz pierwszy zawody pił przął (Budowlani Opole) 2,46; Szalea utracony teren. Ma wynik remiso
wy brak było już jednak czasu
mięły liczne okazje do zmiany dość dobrze i często niepokoiły ki motocyklowej staraniem sekcji mo (Kolejarz) 2.51.
Włókniarza. Zawody te W turnieju siatkówki męskiej pier GWARDIA - POMORZANIN 1:5 (111)
wyniku, jednakowoż nieudolna bramkę Tomiaka. Wyrównujący toeyktowej
rozegrane pomiędzy Gwardią Wisła wsze miejsce zajęlą drużyna Ogniwa SlZ'O2®Cpf (Tel.) Początek gry
ostatnich spotka A?
gra obu ataków uniemożliwiła to. punkt dla Cracovii zdobył jednak a gospodarzami.
zakończył się te Strzelec przed Sialem Lwowiąnka
zaipowiądał dotkliwej porażki miejsca
zwycięstwem
Włókniarza
2:0
(1:0.
1:0).
Opole;
Kolejarzem
z
Opola
i
Oliwię.
nie
żaden
z
napastników
Cracovii,
Sędziował zbyt drobiazgowo
wych; ppTijęwąż Gwąrdia mięła wiele
Mecz obejmował 3 tercje po 15 minut.
Turniej tenisowy wygrał Moskal okazu aa zdobycia bramek, jednak szanse zdobycia tytułu mistrz,owskiePatyk z Krakows. Widzów około lecz jej obrońca, Gędłek. W 22 mi Bramki uzyska li i Jabłonowski 1 Zuo- (Państwowy
Bank
Rolny
Opole),
przed
1'ch nie wykorzystała. Miejscowi ztionucie jego ostry sterał z rzutu wol kier.
4.000.
Iwancnwcem 1 Pstrowskim (Budowla bywają w 40 minucie prowadzenie ffO.SKlS SANDOMIERZ — OBLICZ SU;
ni Opo)e).
a jednocześnie jedyną, swoją bram CHEDNIÓW i:e (0:0). Bramkę zdobył
Bartczaka. Od tego mo
Turniej ping-popgowy wygrała dru kę ze stadłu
zaznacza się wyraźna przewa Kwiatkowski.
żyna Stal ILwowianką przed Koleja mentu
ga
gęści.
która
utrzymuje się aż do
rzem Kędzierzyn i Budowlanymi z kPhea meczu, zakończonego
Ostatnie wieści z kraju i ze Świata
zwycię
Opola, indywidualnie pierwszym byt stwem
g:l (3:1). gjffl1,
til
Pastuszek (Budowlani opole).
ki dla Pomorzanina zdobyli: Brzeski
W meczu piłkarskim oldboyów Bu II trzy oraz Rembecki i Kossabudzki uzyskał Florczyk.
—
WROCŁAW (tel.). W rundzie & dowlani pokonali Kolejarza 2:1 (.1:9). Po jednej., Sędziował Kuc z- SosriówNa zawodach
13 18
SKS Starachowice
POZNA# (tel.). W Poznaniu odby NOWY JORK (Tel)
10 IS 27
W Filadelfii, zarwod nałowej o mistrzostwo Dolnego Ślą W wytcigi: kajakowym brały udział C«. Wtfizaw ejkolp 5.000.
Lubna
ły się uliczne wyścigi motocyklowe lekkoatlety«WPh
dije
Fuchs
uzyskał
w
pchnięciu
kulą
18
U 22:01
ska
drużyna
Ogniwa
pokonała
ze

Zeork
drużyny obwodu
Obwodu Ligi Morskiej
MOrękiej z Czę- we 1
i .
zaliczone jako elifninąeje do mis 17.03 m. Mopre na 400 m przez płotki spół ,. Górnika z Wałbrzycha 4:1 (2:0). drożyny
i 13 20:25
SKS Sandomierz
i ppola oręż Kolejarze z J*Of 13 (lnie
trzostw Polski,
10 49:27
524 sek.; a Frank w dysku 92.01 m. Bramki dla zwycięzców «dobyli: stachowy
Spójnia
(Tęcza)
Opola. Wyścig dwójkami na dystan* v
9 S3
Blanker': - Koen startując w No Burek 2, Górka 1 i samobójcza; <Ja sie
Buch
4
kim.
wygrała
para
Prasowtopkl
i
Tarnoyia
Triumfewąl w nich Mielęęh. któ wym
15
29:9
8
11
Jorku osiągnęło przez płotki 12 pokonanych — Syk. Widzów 17 090- — Pyzik (Kolejarz Opole) 29.38 przed Skra
8 11 22:14 ffiS1
ry uzyskał najlepszy czas dnia. Wy sek. a na 260 m 25.2 sek.
14:88
Ig
Balowtoem
Go
twin
31.40
i
StnimińGórnik
Radlin
8
10
22:12
Kielce
—
KLASA B: SKS Spójnia
niki: 250 ccm — Wódmąk (Gwardia
—
PRAGA (tel.). Lekkoatletki cze NOWI' JORK. Drużyna studentów skim — Zieleniom (Kolejarz Opole) Baildon
9
8
10:9
Zeprk
Ogniwo
388
(8:1).
—Wisła) 30,53.2 min. do 350 ccm. — chosłowackie
amerykańskich, w składzie; Pasąuali, 32.40.
Naprzód L.
przygotowują
się
pil

8
8
18:14
Brun (PKM) 27.20,5 min. Ponad 350 nie do nadchodzącego meczu z Pol Frazier, Stocks i Patton, poprawiła
Polonią Sw.
8
6 11:19
Chełmek
ccm: 1) Mieloeh (Gwardia Poznań) ską. ' Ostatnio odbyły one zawody po raz trzeci w ciągu 8 dni rekord Mistrzostwa Opolszczyzny
8
6
15:25
świata
w
sztafecie
4x
230
y,
przebie

Pulopia p.
25,29 min., 2) Dąbrowski (PKM) — eliminacyjne - wewnętrzne, na któ gając tep dystans w Mądęsto w cgą8
.5 M:l|
Start kolarzy
K.
26,15 min., 3) Żymirski (Okęcie).
ZABRZE. Trzecia niedziela finało Gwardia
rych uzyskały następujące wyniki: sle 1:23,9. tfpraećlmo zespól ten uzy wych
t
Pafawag
rozgrywek
o
tytuł
mistrza
Ślą

10:18
skał
czas
1:24.4,
a
w
kilką
dpi
później
6Ö,
100
i
200
m.
—
Sicnerova
7,8
—
WROCŁAW. W turniéju teniso
ską. Opolskiego nie przyniosła żad
wym uczniowskim, trwającym od 12,5 i 27,1 sek. 800 m. — Turska poprawi! gę na 1:24,0.
nych niespodzianek. Wspomnieć jed- NAPRZÓD LTPINY—POLONIA węgierskich w Krakowie
nak należy o wysokim zwycięstwie
czwartku zwycięzcą został Jędry 2.83,2 min.; w dal — Pisków 5.22 pi;
8:1 (2:1)
Metalu z Bobrka nad Górnikiem z Za.
siak (Katowice), który pokonał w fi wzkyż — Modrahova 1,4(5 m; dysk
PRZEMYŚL
(tel.). Dq przerwy
brza.
nale Cieszewskiego (Katowice) w — gtingrova 35,60 m; 'oszczep — BuA KLASA RZESZOWA
Polonią zagrała nieźle, natomiast w
KRAKÓW, (tel.) W Krakowie od
pięciesetowej walce 4:6, 4:6, 6:0, rianowa 34.12 m; kula — Komar- RESOVIA RZESZÓW — LEGIA KRO METAL BOBREK BYTOM— GÓRNIK drugiej części została zupełnie ze były się zawady kolarskie z udzia
ZABRZE 5:1 (1:0)
SNO 2:0 (0:0). Decydujące spotkanie
kova 12,72 m.
6:2. 6:4.
pchniętą
do
defensywy
przez
do

łem
Węgrów, których przeciwnika
o mistmostwo kl. A okręgu r-zessówBOB HE R. Wysokie zwycięstwo Me
skiego zakończyło się zasłużonym z wy talu z Bobrku nad Górnikiem z Za brze atakujących piłkarzy Nąprzo- mi byli kolarze łódzcy Bek, Marchwiński i Boruez oraz krakowiacy
męstwem Resovii. która przez cały brza w pełni zasłużone, Do przerwy
Liga szczypiorniaka
Brąmkł dla Naprzodu zdobyli: Słonina i Motyka.
czas mięła lekką przewagę. Bramki gra Wyrpwnana, natomiast po przer
wie
zdecydowaną
przewagę
posiadali
Brychcy, Kubocg i Kroczek, dla Po
stóge® Melbę. Sędziował StrzeleckiNajlepszą formę wykazał Bek,
zdobywając kolejno 4 lonu Szurkawski.
który na 1000 m uzyskał czas 1.15,8
BUDOWLANI OPOLE — ZWIĄZKO- ZJEDNOCZENI BYDGOSZCZ U>:3 (6:2)
STĄfc RZESZÓW - SANOGZANKA gospodarze,
brąmki.
Najlepszymi
ich
graczami
bv
Sędziował
Wielguszak
z
Lublina.
min., lepszy od rekordu Polski o 0,7
WIEC ZJEDNOCZENIE BYDGOSZCZ OPOLE. W meczu Ligi szczypior- 5:i (3:0), Lekka przewaga gospodarny Ii Urbańczyk w ataku i Cymbalski
23:0 (10:6)
na stoym MRÓRBe 1 9V0= W pomocy.
niaka Kolejarz odniósł dalsze wyso Grą stałąbyła
SKRA CZĘSTOCHOWA—CHEŁ sęk. Bek wygrał również sprinty z
ostro ą miejscami bru
Karakas
em (W) w 12,9 i mistrzem
OPOLE. (Tel.) Wicemistrz Polski kie zwycięstwo nad Związkowcem wadzona
MEK 6:2 (2-1)
Bramki »dobyli Urbańczyk 3 rym
Bramki dlą stali łdnByli: lięri halskl
Budowlani Opole, rozgromił w Gro- z Bydgoszczy 16:3 (6:2). Przez cały tamto, Karpiński
i Adamski, dla Górnika Środ CHEŁMEK (tel.). Drużyną Chełm Węgier Csikasem w 13,0 sek
2.
Napiera
1,
Sędra
i
Kanpiffrld
po
ałowicaoh koło Opóla w nlęspotykg- czas zawodów kolejarze mieli decydu dziował Rausch.
Marchwiński zanotował sukces nad
kowy napastnik,
uym dotychczas stosunku drużynę jącą przewagę, górując nad przeciw
Sędziował Krężel bardzo dobrze. Pu ka wypadła słabo, szczególnie w li Kerakasem w postaci zwycięstwa W
Zwiąaktówca — Zjednoczenie z Byd nikiem pod względem kondycyjnym
nii ataku, który zawiódł strzałowe. 13,8 sek.
15 20:8 blicznoścl ok, 1.000 osób.
Resovia
11)
goszczy 23:0. Budowlani techniką gry i technicznym. Gra stała na średnim
Stal
10 14
GÓRNIK MIKUI.CZYCE - POLO Sk- zagrała bardzo dobrze, szcze
W biegu drużynowym na 4 km
i szybkością zdeklasowali słaby ze poziomie. Biramki dla irdejscowych
Legia Krosno
10 13 35:15
gólnie pód względem technicznym
NIA IB BYTOM 2:4 (0:3)
spół bydgoszczan, który mimo to am zdobyli: Helfeuer 5; Pasoń 4; Kulig Nafta Krosno
18:11 MfflKULCZYCE. Rezerwa Polonii by i poza 15 minutami po przerwie, dwóch startów wygrali Węgrzy
10
bitna 1 ofiarną grą zdobył sobie sym Kampa i Kaniec po 2 oraz Kasperek Orzeł Gorlice
16:23
przed
kolarzami Polski w 5.75,0 min-.
3
tomskiej odniosła dalszji sukces tym miała w pozostałej części meczu
patią publiczności Opola. Najszybszym 1; dla pokonanych: Dolegala 1 Kisz sąnopaanka
9:31 razem
I
W biegu na 40 okrążeń toru z fi
nad Górnikiem W Mlkulpzy- zdecydowaną przewagę.
punktem Związkowca jest małostrzel kach po 1. Sędziował wzorowo ob.
caoh 4:3 GM). Gra przez cały czas toBramki dla Skry zdobyli: Halkie- niszami zwyciężyli w I finiszu Car
A KLASĄ POZNANIA
Marła się przy lekkiej przewadze go wicz 3, Baranowiąk, Purgął i Śej- kas, w II Karakas i w III finiszu
^Bramki dła zwycięzców zdobyli: Stencel % Katowic.
6 10 67:34 ROZNAS
ści. Tabela walk finałowych:
Klik 8, "Gielnlk 5. Szafarz. Langosz Kolejarz Opole
5
8 50:80
Potopią ib Bytom
3 t 8:3 fred po 1, dla Chełmka: Borowski Paszbor (W).
po 3, Koch; Gawol Rudolf po 2. Sę- Budowlani Opole
W ogólnej punktacji: 1) Paszbor
5
6 34;ßS
oin 3:1! Stal — Prosną Metal Bobrek Bytom
3 3 ł:5 i Obtułowicz.
«teal poprawnie p. Stępce! g Kato Włókniarz Łódź
Sędziował Burkiewiccz z Warsza (W), 3T Boruez (P). 3) Csikas (W).
5
32:55
ąrą Ib - Zjednoczeni Górpik %brze
3 2 3*8
Kolejarz Gniezno
dę. Widzów około 2,000.
I
33:63
4*7 wy.
Górnik Miknkzycf
S
4) Karakas (W), 5) Bek (P).
rta lb = Ądaiirą
KOLEJARZ OPOLE—ZWIĄZKOWIEC Związk. Zjedli. Bydg. 5
4

bramki

Gracza

w
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Walka

z

analfabetyzmem

pływackim

ZBLIŻA SIĘ właściwy sezon wielki procent umie poprawnie stroni od niej. Nasz brak zami
pływacki. Rzeki, jeziora i ot
warte baseny kąpielowe za
roją się od pływaków i pływa
czek. Wprawdzie w większych ośrodkach miejskich, gdzie istnieją
kąpieliska kryte, uprawia sie
sport pływacki przez cały rok¡
ale w stosunku do ogółu ludności
tylko niewielka ilość pływaków
korzysta z tych urządzeń. Maso
we uprawianie pływactwa możli
we jest u nas w obecnych warun
kach tylko w miesiącach letnich.
Obserwując kąpiących się, może
my stwierdzić, że zaledwie nie

pływać — „analfabetyzm“ pływać
ki panuje niemal powszechnie. A
cóż dopiero mówić o terenach
pozbawionych większych zbiorni
ków wodnych — tam ludność
styka się z wodą jak się ktoś wy
raził — tylko przy urodzeniu i
przy śmierci.
Przełamać kompleks
szczura lądowego
Panuje więc w Polsce wciąż
jeszcze kompleks „szczura lądo
wego“ — ogół boi się wody i

Na ostatnim meczu ligowym Cracovia — Wisła zebrała sie grupa sta
Tych „repów“. Od lewej: Stefan Kisieliński, Wacek Kuchar, Michaf
Szubert, prof. Drggiewicz, Wałek Kisieliński. Mieczysław Wiśnieiosl:Henryk Reyman i Mieczysław Balcer
Fot. Weslowski

łowania do wody i morza, odbił
się boleśnie na naszych dziejach,
z lekkim sercem rezygnowaliśmy
z morza i niestaliśmy się naro
dem morskim.
Toteż problem pływania w Pol
sce jest szczególnej wagi i ma
znaczenie nie tylko osobiste, ale
także społeczne. Rozpowszechnie
nie tego sportu, nie tylko zmniej
szy ilość corocznych ofiar uto
pienia, nie tylko da zdrowie jed
nostkom, ale wychowa ogół dla
idei morskiej. „Wodnik" inaczej
ceni nasze obecne granice mor
skie, nasze spławne rzeki, nasz
ruch portowy, niż człowiek, dla
którego woda jest żywiołem ob
cym i wrogim. Sporty wodne gra
ją więc wielką rolę wychowaw
czą, a pływanie otwiera do nich
dostęp. Nie można sobie wyobra
zić kajakarza, żeglarza, wiośla
rza, któryby nie opanował sztuki
pływackiej. Dziś w sporcie pol
skim porzuciliśmy zdecydowanie
olimpijski elitaryzm i przeszliś
my na hasło masowości. Podyk
tował je po prostu instynkt samo
zachowawczy pokolenia, które po
burzy dwóch wojen czuło się za
grożone degeneracją i upadkiem.
GUKF rozpoczynając „ofensy
wę sportową“ w kierunku umasowienia postąpił słusznie, wybie
rając na pierwszy atak pływanie.
Nie wymaga ono kosztownych in
westycji ani sprzętu i ma pierw
szorzędne walory zdrowotne i spo
teczne. Kadra instruktorów, któ
ra ruszyła w teren w roku ubie
głym, zrobiła pierwszy wyłom i
może poszczycić się poważnym
sukcesem. W roku bieżącym ta
akcja będzie prowadzona dalej i
to z większym nasileniem.

Piękna „jaskółka“

Teoretycznie w wojsku i w
szkole pływanie jest obowiązko
we — ale przeszkody techniczne
uniemożliwiają realizację tego
hasła. Tak więc po pierwszej fa
zie kampanii pływackiej przyjść
musi druga, która zapewni lud
ności pływalnie i baseny.

Pływak gest sterem,
żeglarzem, okrętem...
Pływanie uważa się powszech
nie za sport zdrowy i polecenia
godny. Ale mało się zna wpływ
pływania na ustrój, niedostatecz
nie rozumie się rolę tego sportu
w stosunku do innych ćwiczeń
fizycznych. Jest to przede wszyst
kim klasyczny sport „samowy
starczalny“ — nie wymagający
żadnego sprzętu, poza kostiumem
kąpielowym. Pływak jest sam
sobie sterem, żeglarzem, okrętem
— jak mówi poeta. Pływanie jest
tak stare, jak ludzkość. Egipcja
nie pływali już stylem podobnym
do crawla — Grecy znali dosko
nale ten sport — a historia wspo
mina o bohaterskim czynie pły
waczki Myrrhine, która nurkiem
podpłynęła nocą pod okręty per
skie i przecięła liny kotwiczne ...
Obok niej godnie stoi kapitan ra
dziecki Makarow, który wśród
kry przepłynął Wołgę z ważnym
decydującym meldunkiem...
Pływanie wywiera
potężny
wpływ na organizm. Już sam fakt
pobytu w wodzie, środowisku
nam obcym, powoduje ciśnienie
wody na klatkę piersiową, wyno
szące 7—8 kg. Musi to więc wy
datnie wpływać na proces odde
ch ania. Pływanie wymaga równe
go, rytmicznego oddechu z wy
raźnym zaakcentowaniem wyde

chu. Wydech jest ułatwiony już
przez sam napór wody na klatkę
piersiową. Żadne ćwiczenie odde
chowe nie może się równać z pły
waniem. Najgłębsze warstwy po
wietrza w płucach, zwykle nie ru
szane, ulegają tu gwałtownej
wentylacji. Według Knolla, współ
czynnik oddechowy w pływaniu
jest kilkakrotnie większy niż w
biegu, narciarstwie lub wioślarce
a największą pojemnością płuc
spotykamy u pływaków! Pływak
zużywa w minucie 51 litrów po
wietrza, gdy turysta np. pokonu
jąc silnie nachylony stok, tylko
42 litry. Przy zwykłym spacerze
zużywamy 16 litrów na minutę,
przy pływaniu niemal cztery ra
zy tyle.

zmian serca w poszczególnych
gałęziach sportu stawia pływanie
na 4 miejscu za narciarstwem,
wioślarką i kolarstwem. Charak
terystyczne dla pracy serca przy
pływaniu jest stosunkowo wolne
tętno (Beck-Hueppe).
Silna reakcja zimnej wody na
cały ustrój i zaprzężenie serca
do wydatnej pracy dyktuje nam
ostrożność, o ile chodzi o osoby
dotknięte zaburzeniami serca, a ne
miczne i niedożywione. Wedrug
Lefevrea w temperaturze wody
12° tracimy w ciągu 4 minut około 100 kalorii, t. j. ilość ciepła
wyprodukowaną przez ustrój w
ciągu godziny. Jak więc "'/żna
„przemiana materii“ towarzyszy
pływaniu. Po wskoczeniu do zim
nej wody, wskutek podrażnienia
nerwów naczynioruchowych, zwę
żają się naczynia włosowate, stąd
krew płynie większą falą do wnę
trza organizmu, wywołując tzw.
pierwszą reakcję (blednięcie. gę
sia skóra, odczuwamy zimno). Na
stępuje szybko proces wyrów
nawczy — naczynia rozszerzają
się i krew z nowym zasobem cie
pła . powraca do obiegu podskór
nego — skóra czerwienieje, od
czuwamy ciepło. Jednak przedłu
żanie pobytu w zimnej wodzie
powoduje niekorzystne zaburze
nia ustrojowe, zwane drugą reak
cją (sinienie ust, bladość, dresz
cze). Pamiętajcie o tym chłopcy
lubiący przedłużać nadmiernie
swą pasję pływacką!

Sprzymierzeniec
w walce z gruźlicą
Czyż pływanie nie jest więc
naszym najlepszym sprzymierzeń
cem w walce z gruźlicą i brzyd
ką postawą? Nigdy nie widziano
pływaka o wąskiej, zapadłej pier
si i kifotycznym garbie. Jaki styl
pływacki jest najlepszy? Teore
tycy są zgodnego zdania, że styl
klasyczny symetryczny, ma naj
więcej wartości kształtującej —
co do crawla — wysunął nato
miast dr Boigey zastrzeżenia.
Wydech do wody przy crawlu
ma powodować pewne niekorzy
stne procesy w płucach (ciśnie
nie wtórne). Na uspokojenie craw
listów podam, że są to raczej za
rzuty teoretyczne. Zdrowie i pięk
na budowa czołowych pływaków
zdaje się obalać te zarzuty.
Serce pływaka pracuje inten
sywnie, stąd mięsień sercowy po
większa się, dostosowując się do
wzmożonej pracy. Porównanie

Ciało pływaka bliskie
greckiego ideału
Pływanie jest wspaniałym ćwi
czeniem kształtującym. Elastycz
Ratownictwo
ny opór wody, który pokonać muRównolegle ze zniknięciem osimy pracą mięśni — niemal
statniego analfabety zniknie mło
wszystkich — powoduje ich har
dy człowiek nie umiejący pły
monijny rozwój. Ciało pływaka
wać, i nie powtórzą się więcej
najwięcej zbliża się do ideału, uponure tragedie rożnowskie czy
wiecznionego przez rzeźbę grec
gardnowskie. Pięknym startem
ką. Pływanie jest idealnym spor
do rozpoczęcia kampanii pływac
tem dla kobiet i w tej właśnie
kiej był kurs ratownictwa wod
dziedzinie ich wyniki zbliżają się
nego urządzony w Krakowie. Bo
najwięcej do męskich. Pływak
ratownictwo wodne, to wyższy
wykonywa swe ruchy w płaszczy
szczebel pływacki, wymagający
oprócz doskonałego opanowania
źnie poziomej, czego nie spoty
stylu, także specjalnej techniki
kamy w żadnym ćwiczeniu spor
ratowniczej. Podobne kursy na
towym. Stąd wynika odciążenie
leżałoby urządzić w innych ośrod
wszystkich stawów i doskonała
kach, tym bardziej, że w smut
postawa. Żaden pływak nie cier
nej rubryce wypadków zatonięć,
pi na różne „deformacje“ zawo
wskutek nieumiejętności pływa
dowe, schorzenia i wysięki sta
Janik broni strzał Ruchu. Z lence} kolejno: Dzielona (Ruch). Karmañ- nia, wysuwamy się na jedno z
wowe, co niejednokrotnie spoty
czołowych
miejsc
w
porównaniu
ski (AKS). Cebula (Ruch) i Wieczorek (AKS).
ka piłkarzy lub innych sportow
do innych krajów.
Fot. Cz. Datka
ców. „Silny ruch przy zupełnym
odciążeniu stawów“! (Boigey).
Z tego krótkiego szkicu widać,
Wojewódzkie
Biegi
Narodowe
jak doniosły i dodatni wpływ wy
wiera pływanie na nasz ustrój.
W wielkiej kuźni zdrowia naro
du, jaką ma być sport polski,
pływanie wysuwa się na plan
pierwszy. A więc na start! Niech
ników w zawodach, pracy, nauce i drasik (Mińsk Mąz.) 1.30,0. Do lat 19: (Gliwice) 1.34.0; 6) Jureczko (Racibórz) Dobrzyńska (Spójnia) 1.38.8; 3) Swi- rzeki, stawy i baseny w Polsce
W Warszawie
tak 1.30.7.
1) Zwolińska (Warsz.) 1.30,2 min.; 1.36.0.
walce o pokój.
1.000 »m JUNIORZY DO 17 LAT:
zaroją się w tym sezonie od pły
Następnie odbyła się defilada. 2) Lejkówna (Wołomin) 1.31,2; 3) 1) Werblińskl (Bielsko) 2.44.0; 2) Gro. 1.000 m chłopcy do lat 17: 1) GaiWARSZAWA, (teł.) Biegi Narodo Rozpoczął ją Ciechanów po czym Król (Warsz.) 1.32,8. Ponad 20 lat: 1) lik (Rybnik) 2.48.6; 3) Dudek (Gliwice) czuk (20 Gtom:) 2.46.0 min.; 2) Sławy waków i pływaczek!
we na szczeblu wojewódzkim od w porządku alfabetycznym prze Jaroszówne (AWF) 1.28,8 min.; 2) 2.50.8; 4) Kubiczek (Sosnowiec) 2:51.9:
(Ciąg dalszy na str. 4)
Ludwik Leszku
byte w Warszawie na stadionie chodziły reprezentacje powiatowe a Mikrza (AWF) 1.29,8; 3) Nieschaj 5) Lip (Katowice pow.) 2.52.4; 6) Lin
ke
(Prudnik)
2.53.3.
(Spójnia)
1.30,0.
W. P. otrzymały b. uroczystą opra reprezentacja Warszawy zamykała
lat — 1) Nieroba (Gliwice)
wę. Punktualnie o godz. 10-ej na sta pochód.
1000 M CHŁOPCY. Do lat 17: 1) 18 — 2)19 Nagi
(Lubliniec) 2.46.0; 3)
dion wmaszerowały reprezentacje
Podgórski (Wawer) 2.48,2 min.; 2) 2.44.8;
Tendera (Pszczyna) 2.46.4; 4) Czapek
W
biegach
uzyskano
szereg
do

powiatowe w liczbie 24 z orkiestrą brych wyników. Zwyciężczyni na Makaczek (Siedlce) 2.48,6; 3) Fili (Pszczyna) 2.47,8; 5) Norek (Racibórz)
3 dni zmagań tenisistów
SP na czele. Po odegraniu Hymnu dystansie 500 m dla dziewcząt do pek (Warsz.) 2.50,8. Do 19 lat: 1) Grę 2.49.0; 6) Wllert (Bytom) 2.50.1.
Narodowego i wciągnięciu flagi na lat 17 Milewska uzyskała czas gor dzik (Ostrów Maz.) 2.46,4 min.; 2) 3.000 m SENIORZY — 1) Olesiński
maszt przez zawodników — przo szy tylko o 0,3 sek. od zimowego Książek (Warsz.) 2.48,7; 3) Duna- (Bytom) 9.18.8; 2) Jurzak (Bielsko)
9.36.2; 3) Kurasz (Pszczyna) 9.38.8; 4)
downików pracy, inspektor WUKF rekordu Polski na tym dystansie czewski (Żynard.) 2.49,8.
Górnik (Gliwice) 9.44.4; 5) Hołeksa
polskich i węgierskich
Grzechociński dożył meldunek wi ustanowiony w roku 1934 przez za 3000 M SENIORZY: 1) Biernat (Cieszyn)
9.45.4; 6) Weler (Katowice)
cedyrektorowi GUKF ppłk. Szeim wodniczkę Swiderską.
(AWF) 9.15,2 min.; 2) Czajkowski 9.48.0.
bergowi. który witając zebranych
(Ogniwo) 9.21,8; 3) Sikorski (Gar
500 M DZIEWCZĘTA. Do lat 17: wolin)
zawodników podkreślił doniosłe
9.29,5.
WARSZAWA, (tel) Na początku międzypaństwowego meczu teni
We Wrocławiu
znaczenie Biegu Narodowego i ży Milewska (Nowosielski 1.26,4 min.;
sowego Polska — Węgry zapowiedziano przedłużenie programu
czył fm uzyskania najlepszych wy- 2) Skrzetuska (Legia) 1.29,8; 3) Ję- Na Śląsku
do 9 gier. Dodatkowo wprowadzono do programu grę pojedyn
WROCŁAW, (tel.) Na starcie sta
czą mężczyzn między trzecimi zawodnikami oł>u krajów, tj.
KATOWICE. — Na Śląsku Biegi nęło 620 zawodniczek i zawodników.
Hebdą i Feherem i jeszcze jedną grę podwójną panów. Po uro
W
grupie
seniorów
doszło
do
nie

odbyły się w Katowi
czystym powitaniu gości przez wiceprezesa P. Ż. T. inż. Olszow
Sztafety „linii“ i „Włókniarza“ Wojewódzkie
cach na boisku Pogoni. Otrzymały spodzianki w postaci porażki Kwiat
skiego, widownia entuzjastycznie przyjęła serdeczne, wygłoszo
one bardzo piękną oprawę, były kowskiego.
ne w języku polskim przemówienie kier, drużyny gości, Steczo500 M DZIEWCZĘTA. Do lat 17:
wzorem organizacji, a przy tym w
wicza.
poszczególnych grupach walki były 1) Kowalczyk (Dzierżoniów) 1.29,6
w drodze
W pierwszym dniu meczu rozegrano grę pojedynczą panów
min.;
2)
Ronczewska
(Czarni)
1.30,0;
niezwykle zacięte. Otwarcia zawo
Piątek — Adam, a drugą między Skoneckim i Asbothem przer
dów dokonał dyr. WUKF Kisieliń 3) Kuffel (Lic. Adm.) 1.39,2. Do lat
wano
z powodu zmierzchu.
na Kongres Z.Z.
ski, podkreślając w przemówieniu 19: 1) Górecka 1.28,3 min.; 2) Buczdo zgromadzonych zawodników zna ma 1.30,5; 3) Godlewska 1.31,2 ADAM (WĘGRY) — PIĄTEK (POL zacięta. Polak był równorzędnym
czenie tego rodzaju zawodów i rolę (wszystkie ze Świdnicy). Ponad 20 SKA 8:10, 6:3, 6:4, 4:6, 6:4. jak widać przeciwnikiem dla wicemistrza Wę
lat: 1) Słupińska (Dzierżoniów) 1.34,4 z przebiegu setów, gra była bardzo gier i tylko brak rutyny w spotka
SZCZECIN. We wtorek wystar gresowe, które zostaną wręczone sportu w całokształcie naszego ży min.;
niach międzynarodowych zadecydo
2) Dragon (Ząbkowice) 1.35,6;
cia
społecznego
i
gospodarczego.
Z
władzom
Kongresu.
(Wład).
tuje ze Szczecina sztafeta moto
wał o jego minimalnej przegranej.
kolei odbyła się defilada, którą 3) Popławska (Wr.) 1.36,2.
W
pierwszym secie Piątek miał już
cyklowa Zrzeszenia Sportowego
1000 M CHŁOPCY. Do lat 17: 1)
ŁÓDŹ (teí.) W ubiegłym tygo wraz z przedstawicielami władz
przy stanie 5:4 pięć piłek setowych,
„Unia“, która uda się do Warsza dniu wyruszyła do Warszawy sportowych przyjął Wojewoda Ślą Furmanek (Szk. Budowl.) 2.50,6 min.
jednak
dopiero w ostatnim gemie
wy na Kongres Związków Zawo sztafeta motocyklowa Zrzeszenia sko-Dąbrowski, inż. Jaszczuk. Za 2) Maćkowiak (Wr) 2.52,6; 3) Króli
zdołał rozstrzygnąć go na swoją ko
kowski
(Kam.
Góra)
2.53,6.
Do
lat
rzyść doskonałymi serwami, które by
dowych. Kierownikiem sztafety, Sportowego „Włókniarz“, która w wodnicy defilowali powiatami, przy 19: 1) Feltenleben (Kłodzko) 2.50,2
ły przez cały czas spotkania jego gro
na czele kroczył Będzin. Bar
która składa się z trzech maszyn, oonad 2000 km rejsie przejedzie czym
min.; 2) Krówka (Bystrzyca) 2.50,3;
źną bronią. Drugiego seta Polak od
dzo
dobrze
prezentowały
się
Gliwi

w tym jedna z przyczepką, będzie rzez wszystkie większe ośrodki ce, najwięcej braw otrzymali Opo 3) Urban (Żagań) 2.50,6.
daj e prawie bez walki. Wygląda na
to, jakby zbierał siły na dalszą wal
inspektor okręgowy Z. S. „Unia“ przemysłu włókienniczego
3000 M SENIORZY: 1) Czerniak
lanie. Omówieniem niedzielnych
kę. Trzeci set znowu przynosi zacięte
toż. Gru bert Jerzy.
Warszawa. Jedna z form uczcze biegów zajmiemy się osobno, a tym (Legia Wrocław) 9.24,8 min.; 2)
zmagania. Polak wytrzymał jednak
Kwiatkowski (Pafawag) 9.25,0; 3)
nia
Kongresu
Zwia/zików
Zawodo

czasem
podajemy
szczegółowe
wy

nerwowo tylko do stanu 4:4, potem
Trasa sztafety prowadzi przez wych przez sport związkowy będzie niki:
Kuśmidek (Wr) 9.28,5 min.
oddaje dwa gemy. Po odpoczynku
Szczecinek, Czersk, Grudziądz, masowy start związkowców do prób 500 m kobiety do 17 lat — 1) Piwo
zmowy zanosi się na ciężką walkę.
Ze stanu 2:2, Adam wyciąga na 4:2 l
Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, ne Odznakę Sprawności Fizycanelj. war (Kato-wlce) 1.26.0; 2) Rymel (Rac! W Łodzi
bórz)
1.29.8;
3)
Parys
(Sosnowiec)
—
zanosi się na to, że set ten będzie oZrzeszenie Sportowe Zw. Za w. 1.30.2; 4) Mielniczek (Gliwice) 1.31.5;
Kutno, Zgierz, ’ Łódź, Piotrków,
statnim. Piątek wykorzystał jednak
Tomaszów i Pruszków do War nadsyłają do Rad Kultury Fizycznej 5) Manowska (Katowice) 1.32.0; 6) Id- Ł0D2. (Tel.) W Biegach Narodo
umiejętnie błędy przeciwnika w grze
wych startowało ponad 250 zawodni
przy siatce, doprowadza do stanu 4:4
szawy i wynosi około 1000 km, OKZZ-etów meldunki z przygoto guzińska (Katowice powiat) 1.32.0.
ków i zawodniczek. Wyniki.
wań,
z
uwzględnieniem
liczby
osob
18
—
19
lat
—
1)
Fauder
(Katowice)
I przy wielkim entuzjazmie 3 tys. wi
które sztafeta przejedzie w prze jaka w dniach trwania Kongresu 1.31.0; 2) Szweda (Racibórz) 1.31.3; 3)
500 m dziewczęta do 17 lat: 1) Buszdzów wygrywa seta 6:4. Ostatni, de
ciągu trzech dni. Przejazd sztafe weźmie udział w próbach ne O.S.F. Naw rat (Bytom) 1.31.9; 4) Neuman mer (Szk. Podst.) 1.27.0 min.; 2) Dał
cydujący set zaczyna się prowadze
1.32.1; 5) Przywara (Cie kowska (Lic. Pabianice) 1.28.5; 3) Ku
niem Węgra 2:0, i 4:1. Adam robi kil
ty zamieni się na pewno w ży
M in. na terenie Katowic zgło (Chorzów)
biak (Gimn. Państw) 1.30. Do lat 19
szyn)
1.32.6;
6)
Gąbka
(Katowice)
1.33.3
ka
błędów i Piątek doprowadza do
J&Ziíj
A*f>6<X
wiołowe manifestacje, a miejsco szono ok. 20 tys. kandydatów. Pró
Powyżej 20 lat — 1) Galusówna (Za — 1) Rynkiewicz (14 Gimn.) 1.31.1 min.
4:3. Adam jednak wykazał dużo Opa
we kluby Zrzeszenia Sportowego by odbywać się będą we wszystkich brze) 1.28.1; 2) Burzykówna (Chorzów) 2) Stasiak (9 Gimn.) 1.33.8; 3) Zarychta
nowania,
którego brakło Polakowi 1
1.34.6. Ponad 20 lat — 1) Csołowy tenisista Wecrier Europy
„Unia“ wręczą przejeżdżającymi miastach, które posiadają odpcwied 1.30.0; 3) Ploteryszka (Opole) 1.32.0; 4) (Tomaszów)
Wrona
(Radomsko)
1.37.2
min.;
i)
(Dokończenie
na str. 4)
Asboth
Michalak
((Opole)
1.33.2;
5)
Kozłowska
meldunki i zobowiązania Kon- nie ku temu warunki.
«tratw
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Węgry - Polsku

w

gimnastyce

pań

Budapeszt. — W budapeszteń
również bezapelacyjnie Keleti _
469.2 : 446 pkt
20 pkt. Najlepszą z Polek była tn
skiej hali sportowej odbyły się
międzypaństwowe zawody gim
Rakoczy, która zajęła 6 miejsce
■ OWO
nastyczne kobiet Węgry — Polska sty czek europejskich Węgierka kich konkurencjach Największą — 19,5 pkt.
zakończone zwycięstwem zespo Keleti — 79,5 pkt. przed Węgier przewagę miały Węgierki w ćwi
*
łu węgierskiego 469,2:446 pkt. kami: Koeyi — 79,1 i Vasarhelyi czeniach wolnych, indywidualnie KRAKOW. (Tel.) W meczu gimna
—
78,4
pkt.
Najlepsza
z
Polek
Ra
Keleti
była
klasą
dla
siebie.
W
stycznym
Cracovia
pokonała stołem
Indywidualnie pierwsze miejsce
Ogniwo *40.50 : 4OT.60 pkt. Zawad»
® „Przegląd Sportowy“ przy
• Organ holenderskiego związ zajęła jedna z najlepszych gimna koczy zajęła 8 miejsce -— 77 pkt., drużynie polskiej najlepszą za ne
odbyły
się
w
obu
konkurencjach.
We
a następna Kurek 8 — 75.4 pkt. wodniczką była Rakoczy.
niósł tabelę najlepszych naszych ku piłki nożnej „De Sportkoniek"
wszystkich spotkaniach
trr“.:*?1"'" ----zawOdrskjJ
Spotkanie rozegrano w 4 kon
W ćwiczeniach na równoważni krakowscy wykazał, t..
wyników pływackich, zaopatru omawiając zarządzenie FIFA, ze
____
wyższożć.
kurencjach: równoważnia, porę Keieti zajęła 1 miejsce, zdoby pert względem trudności elementé»
jąc ją komentarzami. M. in. znaj zwalające na starty z drużynami
jak
i
wykonania.
Indywidualnie
»
MOS-KWA,
Zapaśnicy
radzieccy
ucze, skoki przez konia 1 ćwiczenia wając 19,9 pkt. (na 20 możliwych). konkurencji
dujemy w nim taką uwagę o Kar niemieckimi stwierdza, że „pora
kobiecej zwyciężył*
obecnie w rozgrywkach o
liczku i jego rekordach. „Nazwi do rozgrywania meczów piłkar czestniczą
47.M pkt. przed SkirlińiJea
mistrzostwo ZSRR. Równocześnie od dowolne. Drużyna węgierska, któ Najlepszą z Polek była Dębicka, Reidlowa
pkt.. natomiast w konkurencdi
sko Karliczka spotykamy jut nie skich z Niemcami jeszcze nie na bywają się walki w stylu klasycznym ra na Olimpiadzie w Londynie za zajmując 7 miejsce 18,8 pkt. 8 41.75
męskiej wygrał Paul M.45 pkt. prasa
pierwszy räz. I dziwimy się, że deszła“, krytykuje ostro decyzję i wolnoamerykance. W walkach w sty jęła drugie miejsce, przewyższała miejsce zajęła Rakoczy 18,7 pkt. Poc.hwalskim
pkt. i Orłowskńs
Ili klasycznym zakończyła się I run młody zespół polski we wszyst- Ćwiczenia na poręczach wygrała (Ogniwo) 43.85 M.05
pkt.
nie został on skreślony z oficjal FIFA i podoje w imieniu zarządzi da
spotkań. Największą niespodzian
nej listy rekordów. Karliczek był związku do Wiadomości, iż żaden ką w niej była porażka mistrza Euro
Niemcem. Startował w barwach z klubów holenderskich nie otrzy py Koberidze z zawodnikiem ..Dyna
— Czichladze w wadze ciężkiej
„Erster Kattowitzer Schwimmue- ma zezwolenia na wyjazd do Nie mo"
Duży sukces Odniósł również w wadze
Francuz Bobin wyprzedzi! Adamczyka
r-ein“ studiował w Berlinie. Star mieć.
muszej Wardaniajt (Jerewań). kwali
fikując
się
do
finału
mistrzostw
bez
tując w reprezentacji polskiej na.
pewno udawał lojalnego Polaka. • 15 czerwca na stadionie olim '-a fi ne.i pora żki,
pijskim w Sztokholmie Zatopek
Nazwisko takiego
na liście europejskiej
WARSZAWA. Jeden z najlepszych
zmierzy się z najlepszymi długo zawodników
sportowca
w dziejach boksu polskie
potożdystansowcami
Szwecji
w
biegu
go mistrz polski — Antoni Czortek.
nien PZP usunąć
PARYŻ (wl). Francuz Bobin w oszczepie wynikiem 65,56, co 5,53 m., a Lohasz skoczyła 5,43 n*„
na 5.000 m. Ahldenem, Albértsso- wystąpi po raz ostatni na ringu w
ze swych list ktomeczu OKZZ Warszawa — OKZZ Wro na zawodach w Szwajcarii uzy jest równocześnie rekordem Po Garay przebiegł 1.500 %, w
r,em, Nybergiem i Durkfeldem. claw.
syfikacyjnych —
Czortek — członek ZwiązkoweCzechosłowackie władze sportowe ko Klubu Sportowego ..Badotniak'1 ska! w skoku w dal wynik 7,50 m. łudniowej Ameryki.
3.56,2; a Hommonay skoczył o
jak to zrobił PZLA
Wyraziły już w tej sprawie swoją postanowił za kończy ó swą karierę wy a więc lepiej od ostatniego rezul
WYNIK GORDIENA w dysku tyczce 4 m.
z Luckh.ausem."
stępem
na
Imprezie
zorganizowanej
ku
zgodę. W tydzień później lekko czci Kongresu Związków Zawodo tatu Adamczyka 7,44, spychając 55,06, o którym pisaliśmy przed
BUKARESZT. — Rumun Rai
Uwdgi odnośnie
atleci
szwedzcy
wych. Związkowa Rada Kultury Fi tym samym Polaka na drugie tygodniem jest nowym rekordem ca wyrównał rekord krajowy w
skreślenia Karlicz
przybędą na re
zycznej i Sportu ufundowała dla za miejsce w tabeli najlepszych te USA. Poprzedni rekord również pchnięciu kulą, należący de jego
ka z listy polskich
służonego sportowca pamiątkowe o - gorocznych wyników
wanżowy start do
europej Gordiena wynosił 54,88 m.
rodaka Gurau, uzyskując wynik
rekordów są słuszpominek.
Pragi. Część prasy
PARYŻ. Międzynarodowo mistrzo skich w tej konkurencji.
łte. Jest jednak
BUDAPESZT. — Szereg dosko 14,88 m.
stwo
tenisowe
Francji
w
grze
poje

szwedzkiej
zapo

Z
innych
godnych
uwagi
wyni

pewna różnica mię
RZYM. — Wioch Tossi uzyskał
dynczej mężczyzn zdobył Ameryka
wiada, że bieg w
lekkoatletycznych za grani nałych wyników uzyskali znowu
dzy Karliczkiem a
nin Parker, zwyciężając w finale swo ków
lekkoatleci węgierscy na zawo znów doskonały wynik w rzucie
Sztokholmie
bę
jego rodaka Fatty <:ą, l:s. 6:1. 6:4. Ty cą notujemy:
Liiekha.-u.sem. Pier
dach w Budapeszcie: Nemeth rzu dyskiem, osiągając odległość 52,35
tul mistrzowski w grze pojedynczej
W SZWECJI G. Arvidsson cił młotem 55,32 m., Kulitzky u- m. W konkurencjach kobiecych:
wszy był Niemcem i należał do dzie równocześnie
kobiet zdobyła Amerykanka Dupont
atakiem
na
rekord
pchnął
kulą
15.29
m.,
w
oszczepie
klubu niemieckiego, w którym
wygrywając finał z zeszłoroczna mi
,zyskał w dysku odległość 46,48 m. Cordiale rzuciła dyskiem 42,23 m.,
Gunnara.
strzynią Francuską Adamson (dawn. G. Pettersson uzyskał 66.40 a O. •Mistrzyni olimpijska w skoku w a Tyler (Anglia)., uzyskała w sko
skupiali się jedynie Niemcy. Przy świata.
Landry)
7:5
s:2.
Haegga.
Czy
próba
Bengtsson
63.36.
Hultkvist
skoczył
znawał się do tego otwarcie.
dal Gyarmatti 'uzyskała wynik ku wzwyż 1,65.
Niemcem tym pozostał i startując zaatakowania zna
PAiRYZ. W piątek odbyły się w Pa o tyczce 400. a Lundbérg na in
komitego
wyniku
Szweda
13.58,2
w reprezentacji polskiej, nigdy
ryżu półfinałowe rozgrywki w krz,e nych zawodach 405. Swen Melin
nieżcży%n i kobiet. W kon Uzyskał w dal 7.06.
nie „udawał lojalnego Polaka“. min. uda się? — Zatopek jest już podwójnej
Wojewódzkie Biegi Narodowe
kuréncji
kdbiétej do finału zakwalifi
niewątpliwie
w
doskonałej
for

Drugi natomiast należał do pol
NA WĘGRZECH wychowanek
kowala =i<? para amerykańska Dupont
mie.
Świadczy
o
tym
najlepiej
je

skiej „Jagiellonii", był Polakiem
— Brough oraz Angielki Hilton i Gan Imre Nemetha młociarz Petike
Amerykanki pokonały pare an osiągnął 50,70.
a Okazał się zdrajcą.. Nie chodzi go wynik warszawski 14.10.8 min. non.
Curry — Quértier w pierw*
(Ciąg dalszy ze sir. 3)
tu jednak o Obronę Karliczka. Je Do niego też należy drugi najlep gielską
Młym
półfinały 6:2. 4:6. 6:3 a Hilton i
W ISLANDII sprinter Trinidago rekordy należy skreślić ale na szy wynik na święcie 14.08,2 min. Cannon (Anglia) wygrały z Slimmer«? du, startujący w barwach Anglii, (Brzeziny) .2.51.4: 3) Kozik (Związko 1.31.0. Ponad 30 lat — 1. FrönczaX
(Płd. Afryka) 2:6 7:5
wiec Tomaszów) 2.51.8. Do lat 19 — (Lemborit). 1.30.8; 8> K$*16w»a (W®
liście najlepszych pływaków figu uzyskany w roku 1947. Jednak w i Watermeyer
w drugim spotkaniu półfinału- Murzyn Mac Donald Bailey uzy 1) Poselt (Girón. Państw.) 2.50.0: 2) Ko herowo'1 1.82.6: 9: Klame (Gdynia) 1.SS.
rują jednak nazwiska ludzi na Okresie swych rekordów Haegg 6:1
wym.
walski
(Brzeziny) 2.51.2: 3; Kubiński
1.000 m chłopcy do lat 17 — 1, Ka
skał na 100 yardów czas 9,5, a na
prawdę równych Luckhausowi, ft miał za konkurenta Arne Ander
sprzycki (Gdańsk) 2.45.3 min.; 2) ?sdystansie 60 m. ustanowił nowy 2.52.2
ssona,
nie
wiele
mu
ustępu
jącego
f
a
W
półfinale
gry
podwójnej
panów
Seniorzy 3.00 m — 1) Dyćłlto 9.22.fi korski iKwidzyń) .2.33; S) Smirzeebtłmianowicie Jędryska i Heidricha.
Amerykanie Ronzales 1 Parker odnie rekord świata, który dotychczas 2) Jasihińk (Zgierzi 9.32.6 min.; 3) Sa skl (Gdynia) 8.88. Do lat 19 — 1) Wit
Jędrysek Zginął „für Führer, Volk żaden z biegaczy szwedzkich, któ śli
zwycięstwo liad parą szwedzką należał do Jesse Owensa. osiąga lomon (ŁrO-wicz.i 9.39.3.
kowski (Gdański 2.48: 2) Łukaszewski
rzy
będą
przeciwnikami
Zatopka
Bergetin — Johansson 6:4 «:3. 6:1. jąc 6,6 sek. Bailey objął w Islan
und Reich“, a Heidrich, do dziś
(Tczewi 2.40; 3) Wałuteyński (Gdańsk)
Parker i Gonzales spotkają się w fi
2.50.2.
jako SS-man przebywa gdzieś w w dniu 15 czerwca nie dorósł nale
W
Krakowie
ze Sturge.«s6m i Kann lnem (Pld. dii funkcje trenera.
3.000 m seniorzy — li Klelas (Gd.)
obozie. Lista najlepszych pływa jeszcze do klasy Andersséna. Ale Afryka), którzy w drugim finale po
9.00.3 min.: 2) Wojtas (Tczew) 9.3$: J)
ARGENTYŃCZYK Heber usta
rekordy
padają
nie
tylko
w
rów

KRAKÓW, (tel.) Wojewódzki Bieg Swinarskl
konali
parę francuska - amerykańską
ków winna więc być poddana
(Gdańsk) 9.34.2.
ESTE Bernard — Patty 6:4. 6:3. 6:4.
nowił nowy rekord swego kraju Narodowy w Krakowie wykazał b.
gruntownej rewizji. Również i w norzędnej konkurencji.
wysoką
sprawność
zawodników
mia
lekkiej atletyce, nie wszystko iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
sta i powiatów. Prawie we wszyst W Poznaniu
zdaje się jest już pod tym wzglę
kich konkurencjach., walka była b.
W Biegach Napę
dem w porządku i w jednym z
zacięta mimo licznego udziału star POZNANtoa (Tel.)
szczeblu wojewódzki»
3 dni walk tenisistów polskich i węgierskich
Okręgów figuruje rekord Tuńczy
tujących. Na wyróżnienie zasługuje dowych
uzyskano
w
poteiwniu
następujące
czas Boczora na 3000 m — 9.13,3.
ka w rzucie oszczepem. A Tur500 M DZIEWCZĘTA 15—17 lat: wyniki:
. ezyk to osobnik z kategorii Lv.cksou m dziewczęta rti> lat 17 — 1) Wal
1) Baczyńska (Kraków) 1.22,8 min.; kiewicz.
(Dokończenie ze sir. 3)
(Warta) 1.2®.8 min.: 3). Wi
8 hausów, Jędrysków i Heidrichów.
2) Sálik (Bochnia) 1.29,9; 3) Koniar śniewska
(Konto) 1.20.4; 3) Łukow
I
seta
8:6
a
twm
samym
spotkanie.
Cie

po
oddaniu
jeszcze
jednego
gema,
wy
(Kęty)
1.31.4;
18
—
19
lat:
1)
Gródec

ska (Leszno) 1.31.2. Do 19 lat — i)
Prowadzimy 4:3
• Podaliśmy już, 4e lekkoatle grywa seta 6:4 i spotkanie.
kawe spostrzeżenie teoretyków: ..«ko
ka (Tarnów) 1.29,0 min.: 2) Balaciń- Wll.lwówna (Krosno) 1.38.4-min.; 3)
ci szwedzcy Z klubu MAI w Mal- NA KORT WCHODZĄ OWACYJ ni cidi w (pierwszych trzech setach
WARSZAWA (tel.). Mimo prowa ska (Kraków) 1.31.5; 3) Salomon Olecha (Strzelce) 1.30.0: 3) lohn owaka
moe ze Strandem na czele wlrew NIE WITANI ASBOTH (WĘGRY) I miał po kilka piłek setowych i gdy dzenia w 3 secie 3:2, Hebda uległ (Tarnów) 1.31,7. Ponad 20 lat: 1) (O si ów) 1.30.8. Ponad 20 lat — 1)
by wytrzymał nerwow.o mógłby od w niedzielę żywiołowemu atakowi Grąbczyńska (Tarnów) 1.28,9 min.; Cieślików na (Poznań 1312 min.: 2)
(POLSKA).
zakazowi ¡AAF wyjechali na sze SKONECKI
Początek spotkania nie wróżył du nieść duży sukces przez zwycięstwo Fehera i przegrał ten sét 4:6.
(Krotoszyn) 1.33.4; 3 Żu
2) Wolańsfca (Kraków) 1.31,0; 3) Ja Chlebocka
reg startów do Niemiec. Rozpo żego oporu Skoneekłego. Niedawny nsd Asboth ćm w trzech setach.
rawska (Krosno) 1.36.0.
Dalsza gra toczyła się przy sil błońska (Kraków) 1,32.0.
zwycięzca
Drobnego, kilkoma ładny Pierwszy punkt dla Polski zdobyła
częli ód Hamburga, gdzie — juk
1.000
m
chłopcy
lat 17 — li Wrezagraniami prowadził 3:0. W tym Jędrzejowska przez Zwycięstwo nad nym upale, który lepiej zniósł star
1000 M MĘŻCZYZN! 15—17 lat: niecki (Krotoszyn) do2.48.0
wiadomo — L. Strand uzyskał na mi
min.; 2) Ma
szy wiekiem Hebda. 4 set wygnał on 1) Boczar II 2.52,8; 2) Wolak (Tar łecki
momencie Skonecki poszedł na całe
2.48.4: 3) Eckert (Kro
1.500 m czas .1.53,0 min., ale inne go, zagrał kilka razy przy siatce do
dość łatwo 6:3, a w piątym Węgier nów) 2.525; 3) Stasiak (Brzesko) toszyn)(Poznań)
2.52.4.
Do
19
tat
—
1) Rolewiói
wyniki mieli słabe i poprzegry- pingowany prze? widzów wyrównał
nie wytrzymał nerwowo, psuł łatwe 2.56,1. 18—19 lat: 1) Dural (Oświę (Gniezno) 2.48.2 min.: 2) Zborala
(No
I uzyskał prowadzenie 5:4. przy czym
piłki
i
mimo
zaciętej
obrony
prze

wali z Niemcami, m. in. Stro n- w
cim)
2.47.2
min.;
2)
Kuś
(Krak.)
wy
Tomyśl)
2.30.8:
3)
Piatkowski
। (Po
następnym gemie miał piłkę se
grał 4:6 i tym samym spotkanie 2:3. 2.48.1: 3) Motyka (Żywiec) 2.48,2.
znań) 2.50.8.
berg na 100 m. uległ Krem er owi, tową. której niestety nie wykorzystał.
Drugie spotkanie w grze pojedyn
3000 M SENIORZY ponad 20 lat: 3.000 m seniorzy — l) Płótkokyiak
który miał, wynik 10,5 sek. Oka Jeszcze dwa razy przy stanie 5:4 i 6:5
czej panów, Skon reki—Adam przy 1) Boczar (Kraków) 9.13,3 min.; 2) (Poznań) 9.12.8 min.: 2) Nowak (Kro
miał setballe, umiejętności wę
zuje się jednak, -ie w Hamburgu Polak
gra wystarczyły jednak, by wyrównać
niosło Polsce trzeci punkt. Polak Więcek É. (Kraków) 9.13,9: 3) Szwar toszyn) 9.26.0; 3) Topórowicz (Kępno)
startowali na tych samych zawo i Wygrać seta 6:7. Drugi set zaczyna
9.29.«
wygrał dość łatwo w 3 setach 6:2, gót (Kraków) 9.22,8.
dach również Anglicy. IAAF roz się od ofens. «koneckiego, który pro
6:3. 6:2. Adam na tle mistrza Polski
wadzi
2:0.
Węgier
wyrównuje.
Sko

patrując. zatem sprawę L. Stran- necki jeszcze raz prowadzi 3:2, po
wypadł blado. Skonecki miał swój W Bydgoszczy
W Rzeszowie
dobry dzień, podchodził do siatki i
da i 11 jego towarzyszy będzie tem Asboth doprowadza do stanu 5:3
często mijał przeciwnika. Obaj grali BYDGOSZCZ (Tel.) W Biegu Na RZESZÓW, w wojewódzkich '"Sle
musía? zająć się również Angli na swoją korzyść f ma sethalla. Po
szybkimi piłkami.
lak nie daje za wygraną, wygrywa
rodowym startowało 450 zawodników gach Narodowych w Rzeszowie uzy
kami ze sprinterem Keechem na gema
1
przy
stanie
5:4
dla
Węgra
Ostatnią grą pojedynczą było spot 1 zawodniczek, zwycięzców biegów po skano następujące wyniki: Dziewczę
czele. Po startach w Hamburgu, przerwano spotkanie.«
kanie Asboth—Piątek,
wygrane Wistowych. Wyniki były następujące: ta 500 m — 1) Welc (Jarosław) 1.27
wyjechali Szwedzi do Bremy, a Gra Asbotha polega na regularno
przez Węgra 3:0 (6:3, 6:4, 6:1). Polak 590 m dziewczęta do 17 lat: — min.: od 17 — 19 lat — 1) Sporo» tica
Szwejków-ka ÍGimn. Handl. Bvdg.) (Chrzanów) 1.26.4 min..: od 16 do M
następnie do Berlina. W Halsta- ści. Do siatki chodzi rzadko, a w spot
nie przestraszył się głośnego nazwi 1)
min.: 2) Gryczka (Szubin) 1.30: lat — 1) Kochan (Dębica) 1.27 min.
ze «koneckim popsuł kilka
dzie jednak zostali zatrzymani, kaniu
ska. od początku grał ostro, atako 1.38.8
3)
(Grudz.) 1.32.9. Do lat Chłopcy: 1.WXI m od 13 do 17 !*prostych piłek właśnie przy siatce.
wał przv siatce, niestety zbyt wiel 10 Radzikowska
gdyż, władze kolejowe odmówiły Każdą, nawet bardzo trudną piłkę,
— 1) Orsztynowicz (Gimn. Handl. — 1) Surowicki (Przemyśl) 2.52.8 mia.,
ka
różnica
klasy
dzieliła
obu
zawo

Bydg.)
1.27.7:
2)
Zakrzewska (Toruń) od 17 do 19 tal — 1) Dąbrowski (Tar
im przejazdu ze względu na brak przyjmuje z łatwością, nie ma jednak
dników. Rutynowany Asboth i jego 1.28.2: 3> Wleklińska (Inowr.) 1.32.2. nobrzeg) 2.46.8 mim.: 3.600 m od W
szybkich i efektownych, któ
odpowiednich zezwoleń i doku zagrań
rych spodziewaliśmy się po bywalcu
doskonałe zagrania starczyły do Ponad 20 lat: 1) Arentowiez (Włocła 20 — 1) Wajus (Rzeszów) 2.33.8 min.
mentów, wobec czego lotnicy an kortów europejskich, (cerę)
rozstrzygnięcia spotkania na swoją wek) 1.34 min.; 2) Kaszeczewska ,świe
1.35.2: .3) Łuczyńska (Inowr.) 1.37.
gielscy przestransportowali ich
korzyść. Niemniej jednak Piątek cie)
1.000 m chłopcy do lat 17 — 1) Ra- W Szczecinie
do Berlina drogą powietrzną.
wypadł na jego tle bardzo dobrze. dzimski
Skonecki mógł wygrać
(Grudz.) 2.51.5 min.: 2) Jakusz
Stan meczu brzmiał 3:3. Ostatnim (Chojnice) 2.31.6; 3) Moniko (Toruń)
• O wielce niezdrowych stosun
spotkaniem niedzieli była w grze 2.51.7. Do lat 19 — 1) Kijowski (Lipno) SZGZiBCIN (Tefl.) W Szczecinie bWo
z Asbothem
mieszanej Jędrzejowska—Skonecki 2.52.1 min.: g). Zairacki (Chojnice, 2.32.2 udział około 500 uczesicmków. Mą bie
kach w sporcie krajów marshalDokończenie spotkania Skonecki —
3.000 m seniorzy — I) Dzwonkowski dach był obecny dy,r. GUKF MOfy&S
(Polska) i Hidassy—Feher (Węgry)
lowskieh świadczy m. in. po Asboth
było jeszcze bardziej emocjo
(Włocławek) 9.2« min.: 2) SobcżyńSki ot#z wr Sznajder. Na 500 m -*• ÄU**
Pełny sukces odniosła para polska, (Grudz.)
śmiertne „wspomnienie“ o tragicz nujące niż gry w dniu poprzednim.
9.42.9: 3) Mowiński (Nowe Mia kiiewiczównia ze Szczecina — 1.30*
W grupie kobiet ponad 20 Lat — SaflJ
Asboth Zepsuł kilka pierwszych pi Mistrz Polski w tenisie Skcmecki zwyciężając 2:0 (6:4, 6:0). Jest to sto) 9.43.5 min.
nie zmarłych pił
zasługą przede wszystkim Skonecke z Drawska 1.34.4 min. Ńa 3.000 jp
łek
lokując
je
w
siatce.
przez
co
karzach włoskich
seniorów — Potrzebowski ze Szcs.6»*
stracił dwa sety i oddał prowadzenie Hidássy w dwóch setach 6:4 i 8:6. kiego, który grał wspaniale i znaj W Gdańsku
FC Torino. Miano-,
na miał wynik 9.24.2 min. Na 1-000 V
«koneckiemu 6:5. Węgier jednak szyb Ruchliwa 1 młodsza ód Polki Hidasśy dował się zawsze tam, gdzie było
ko wyrównuję, prowadzi 7:6. ale Po musíala ustąpić przed rutyną popu trzeba. Węgrzy popełnili tutaj mały GDAŃSK (Tel.) W Biegach Narodo chłopców najlepszy czas uzyskał
wicie
neapolski
kówski
ze Złotowa — 2.53 min.
lak
znów
pięknymi
zagraniami
któ

larnej
Jadzi
ale
była
dla
niej
równo

wych
u
tyska
no
wyniki:
błąd
taktyczny,
wystawiając
Fehera
dziennik „H Giorre Wywołały głośny podziw przeciw rzędną przeciwniczką. Po zwycię
500 m (Iżiewcz^ta flo lat 17 — J)
nale“ wystąpił z
nika, prowadzi 8:7 i w następnym stwie. którym Jędrzejowska zrewan zamiast Adama lub Asbotha.
Czeszko
iKOścierzyn-a)
1.28.3
min.;
2)
Tym samym Polska prowadzi 4:3.
gemie doprowadza do stanu 40:15. żowala się Hidassy za niedawną norewelacyjną wia
(Tczew) 1.23.4; 3) Doirasiń-ks
Psuje jednak dwa kolejne setballe. rażkę w Budaipe Izcie publiczność W poniedziałek nastąpi zakończenie Pesitka
(Lemborg) 1.32.1. Do lat 19 — 1) Bodomością na pierw
Asboth Stawia teraz wszystko
na nagrodziła ją długotrwałymi oklaska meczu przez rozegranie dwóch gier cia.nówna
(Melborg) 1.28.1: 2) Czeszko 1Ö1 «/ził/ęf x
szej stronić, że pił
jedną kartę, gra ostro, chodzi raz za mi.
podwójnych panów.
H. Kościerzyna) 1.30.4; 31 Damówna
razem do siatki, wyrównuje, wygry Z kolei na kort wyszli Hebda I Fe
karze sami ponowa gema a potem seta 10:8.
skoczył
her. Węgier jest młody gra bardzo
tzą winę za kataTrzeci set był najładniejszy z całe szybko, rozporządza silnym serwem
strofę, gdyż wieźli
Mistrzostwa Krakowa
go spotkania. Początkowo prowadzi l często chodzi do siatki. Początko
Skałbania
wspólnie z lotnikami większą A "both 2:0; Skonecki wyrównuje na wo zdawało się, że grający regular
i 6ż do stanu 5:5 ciągle przewagę nie Hebda rozstrzygnie pierwszego
ilość kokainy i obcej waluty, któ 2:2
ma Polak, ale stale Asboth doprowa seta ma swoją korzyść, gdyż prowadził
wy feltfdrej
POZNAN (Tel.) Mistrzostwa lekko'
re zabrali z Barcelony (!) Kontra dza
do remisu. Przy stanie 6:5 Sko w nim 3:1. a potem 5:3. Jednak po
atletyczne klasy A okręgu pozngńtjo*
bandę chcieli wyrzucić na umó necki ma znowu dwa kolejne sei żywiołowych atakach Fehera oddał
go
zgromadziły na starcie niezbyt
He, które pakuje w siatkę wresz seta 5:7. Drugi, set przynosi zwiększe KRAKÓW (te!.). W Krakowie od 1. Słowik 50,l(i m, Miot — 1. Jasiń wielką
wione miejsce w pobliżu Torino i ba,
Ilość zawodniczek i zawodni
cie za trzecim razem sztuka się lidía nie tempa przćz Hebdę, co przy je- były się mistrzostwa lekkoatletycz ski
ków.
Wyniki poszczególnych konku
(Cr.)
33.30
m.
110
m
pl.
—
1.
stąd samolot obniżył znacznie pu te
i. Polak wyrywa Węgrowi seta 7:5. dpoczesnych błędach Fehera pozwa
krakowskiego OZLA w klasie A Butlo (Cr) 18,5 sek.; 400 in pl. — 1. rencji były na ogól słabe, z lepszych
łap, co doprowadziło do katastro W czwartym secie Skonecki pro la Polakowi objąć prowadzenie 3:0 ne
w konkurencjach uiT
wadzi j uiż 4:0. Asboth jeszcze raz potem 4:2, w końcu wygrał dość ła i B mężczyzn i A kobiet, które przy Puzio (Cr.) 58,6 sek.; 4 X 100 — uzyskanych
fy. Żadnego oficjalnego oświad zwiększył
skich wymienić należy wyniki Skaz*
niosły szereg dobrych wyników.
tempo,
atakował
przy
siatce
two
seta
6:3.
Trzeci
set
przy
stanie
1.
Cracovia
I.
46,0
sek.;
4X400
m
—
bani (AZS Poznań) w skoku wzwyz
czenia w sprawie rewelacyj „II i pięknymi zagraniami zmusił «ko 3:2 dla Hebdy przełożony został na
KLASA A MĘŻCZYZN. 100 m — 1. Cracovia 1. 3.41.0 min.
1.81 m. Jest to najlepszy tegoroczny
Giornale" na razie nie było.
neckiego do kapitulacji wygrywając niedzielę. (Cerg)
1. Nowak (Crac.) 11,5 sek.; 200 m —
KOBIETY KLASA A. GO m — 1. wynik w Polsce. Ponad tó w bi«su
1. Puzio (Crac.) 24,2 sek.; 400 m — Lcgutko (Gw.-Wisła) i Sarkiewicz na too przez płotki Adamczyk (KoieWideł (Crac.) 59,0 sek.; 800 m — 1. (Związk.) 8.4 sek.; 100 m — Lcgutko Jainz) uzyskał cza* 16.1 sekund. J*
Wideł 2.09,2 min.; 1500 m — Kwa 13,6 sek.; 200 m — Wolańska (Gw.- punktacji. ogólnej drużyn męski™
pień (Gw.-Wisła) 4.08.8, 2. Szymań Wisla) 30.5; 800 m — Bulżanka I. pierwsze miejsce zajął AZS IM
ski (Crac.) 4.12.2 min.; 5000 m — 1. (Olsza) 2,46,1 min.; 80 m pł. — Bul prized Wartą 150 pkt. i Kolejarzew
Kwapień (Gw.-Wisła) 16.56,0 min., żanka I. 15,7 sek.; wzwyż —■ Boro 41 pkt.
konkurencjach żeńskich na uw*"
2. Więcek A. (Gw.-Wiśła) 17,04,3 wiec (Olsza) 1.40 cm; w dal — Le- gęWzasługuje
wynik uzyskany w sko
min.; 10.000 m 1. Więcek E. (Gw.- gutko (Gw.-Wisła) 5.09 m. dysk — ku w dal przez Cleśiikównę ( . °T.
„f/cfe „OWOC W PŁYWIE
Wisła) 33,53,9 min., 2. Więcek A. 1. Konikówna (Olsza) 34,89 m, 2. Sta nlamz Poznań) 4.89 m. L.esznerówn»
(Gw.-Wisła) 34,13,13 min.; w dal: 1. chowicz (Związk.) 32,51 m; kula — (AZS) uzyskała w skoku wzwyż j?
Serafini (Olsza) 6,63 cm; Wzwyż: Konikówna (Olsza) 11,06 m; oszczep m. W biegu na 200 m Cieślikówea
a zwycięstwo Was nie minie
1. Semkowicz i Puzio 1,70 cm. Trój- — 1. Stachowicz 35,36 m, -2. Kli uzyskała niezły czas 27.8 sekund.
skok — 1. Serafini (Olsza) 12,79 m; mowska (Olsza) 33,78 m; 4 X 200 m W punktacji, ogólnej drużyna żeń
Warty uzyskała 123 pkt. grz»
Kula — 1. Słowik 12,39 m. Dysk — — 1. Gwardla-Wisła 2.02.0 min., ska
AZS 30 pkt.. Kolejarzem 46 1 wM®
Słowik (Cr.) 37,65 m; Oszczep — 2. Olsza 2.05.1 min.
niarzem m punktów.
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Pierwszy mecz pływacki w sezonie

Cracovia-Ogniwo Bielsko 60:60 pkt
BIELSKO. W niedzielę na otwar
cie sezonu letniego rozegrano towa
rzyskie zawody pływackie pomię
dzy Cracovia i Ogniwem (BETS)
zakończone niespodziewanie wyni
kiem remisowym 60:60.
100 m do w.: Blem (B) 1,10,4 min
2) Kosikowiez (C). 1,13,1 min. 100 m
klas.: 1) Marek (B) 1,22,0 min. 2)
Dębicki (C) 1,30,0 min. 100 m grzb.:
1) Zagorski (C) 1,29,4 min. 2) Albert
(C) 1,31.2 min. 200 m dow.: 1) Dzień
(B) 2,34,0 min. 2) Kornecki (C) 2 44 3
min. 4X200 m dow.: 1) Cracovia
8,29,2 min. g) Ogniwo 11,59.1 min.
Kobiety. 100 no dow.: 1) Dzikówna
(B) 1,21,5 min. 2) Szymańska (C) 1,30
100 m klas.: 1) Dobranowska (C)
1,36,5 min. 2) Grumichówna (B)
1,50,4 mm. 100 m grzb.: 1) Dobranowskzi (C) 1,36,5 min. 2) Blemówna
(B) 1,43,7 mm. 200 m klas.. 1) Dobranowska (C) 3,28,2 min. 2) Grumichqwna (B) 4,02,0 min. 3Xioo m
zmiennym: 1) Bielsko 4.46,3 min.
Cracpviß 5,10,0 mim
Po zawodach odbył się mecz piłki
WOdnęj, który zakończył się nikłym,
ale zasłużonym zwycięstwem Ćracovii 3:2.
O Pfitój Związek Pływacki przee
prowadził w dniach 16—21 maja br
kurs dla sędziów piłki wodnej. Wszvgcy uczestnicy w Itozbie 19 zdali kaijoowe egzaminy 1 oti-zymah dyplomy.
5 absolwentów kursu otrzymało uprawnienia do prowadzenia meczów
ligowych.
o Kurs upifikącyjny dla instrukto
rów 1 trenerów pływackich organizu
je P'2łP w dniach 23. 24 i 25 maja w
Warszawie na stadionie W. P. Kursy
takie będą przeprowadzane stale, dwa
razu w roku (.przed sezonem letnim i
zimowym), W kursie unifikacyjnym
hierzu udział 43 instruktorów z całej
Polski.

flsiągnąl zawodnik moskiewski U»zaKOW. uzyskując czas 4.43.3 min., łjljąc
dot veil cza sil wy rekord wszeelizwiazkowy o 1.1 sek,
mqskwa. Znąny pływak radziecki
A klasa Irakawa
Psząkow ustanowi! nowy rekord
ZSRR W pływaniu na 430 m st. now
przepływając ten dystans w 4.43.8. KRAKÓW (Tel.) niedzielne spotka
Wypik ten uzyskał Uszaku* podczas nia piłkarskie o mistrzostwo klasy
zawodów pływackich Moskwa — Le- A okręgu krakowskiego przyniosły 3
niespodzianki w postaci porażek czo
nwgrag.
łowych drużyn, pretendujących do |
tytułu mistrza. Szc zakopianka prze
grała z Korona 0:3 (6:1): Wieczysta ulegla Lobzoiviancu 1:3 (0:2), a Zwierzy
Impreza
niecki przegrał z Cracovia fi> 1:2 (1:0.
Dalsze, wyniki: Fa-blÄk — Dąhskl_ 2:1
{LOj: OKS - WUła Ib 9:0 (2:8); Tardla wszystkich
~
Ib 'M (0:1).
novia Ib — ~Garbarnią
Mosciee — Grobie 2:3
" ' (1:8).
kierowców
33 28 43:24
20 I 33:1?
Zżie.rzyniecti
42:34
Warstwą. Automobil - Klub
32:3)
s aż 31:32
Polski organizuje we wszystkich Łpbzowianka
Korona
swych oddziałach Jednodniowe Groble
¿1
34:25
táce
Jazdy Konkursowe, w których MOŚ
B 1 32:31
OKS
33:36
ä
wezmą udział także kierowcy za babski
33:36
81 31
21 30 39:38
wodowi samochodów państwo Fablok
Cracovia Ib
21
29:40
wych,
I
38:35
Imprezy tę na terenie całego
31:46
Tarnovia
Ib
u 30:59
kraju rozpoezną
w początkach
czerwca bieżącego reku. W od
Slaska
liga
dziale warszawskim ĄutomobilKlubu Polski pierwsza Jednodnio
SIKMIANOWICZANKA — («ÖR
wa Jazda Konkursowa odbędzie
NIK KNURÖW 2:2 (1:1). Mimo, iż
sią w dniu 12 czerwca br.
gospodarze wystąpili da spotka
We wrześniu pr, Główną Komi nia w silnie osłabionym składzie,
sja gpprtpwa zorganizuje central zdołali zremisować z groźnym prze
nie Jednodniową Jazdę o tytu) oiwnikiem. Bramki dla miejsco
mistrzowski dla zwycięzców po wych zdobyli Wróbel i Heiisz, dla
przednich konkursów.
gości środkowy napastnik:
Lekkoatletyczne

*

BUDĄiPESZT. Ciekaweze wyniki,
Uzyskane przez pływaków węgierskich
podczas mistrzostw krajowych. przed
KATOWICE (bat.). Ną misfrzosstawiają się następująco: 400 rn st.
okręgu śląskiego w klasie B
kląs. kohlet: Novak — 6.09.2, 490 m st iwach
uzyskano
wyniki. Panie —
grzbiet, kobiet: Temes — (.00.4; 300 m 60 m i 100słabe
m: wygrała Hamęrlakówną (Włókniarz Sosnowiec) w
dorocznych zawodów pływackich, mie 8,9 s. i 15,4 s. 800 m: Pawuszówna
dzy Moskwą i Leningradem, świetny (Budowlani Opole) 3,05,2 min. Ku
wynik w pływaniu ną #0 ni st, dow. lą — 1) Stsrkówiią (Górnik Zabrze)

Mistr zasiewa

szkolne

Tarnowskich Gör
tarn.

GöjtY. TaroagóreM M, k. s. Bed. T. Góry llfi pkt.; 2) Szk. Ogóln.

żcrgartizowął ąjtręgpiwe zawody eliipinacyjne lekkoatletyczne przed wo,
jfewódzkimi zawodami międzyszkol
nymi.
Dziewczęta 60 m.: 1) Stypa (Sak.
Og.) 8.9 sek,; 2) Dúdele (Lic. Ped.) S;4,
% daiL 1) Stypa 3.94 cm.; 2) Janowicz
fSzk._ Qgj._3.57 cm. Wzwyż; 1) Domin
ÍPed) 13$ cm; 2) Stypa (Og.) 1.10. KuJa: 1) Stypa 6.7.3 cna; 0) Szelągowaka
6.45 cm. Dysk; 1) Szelągowska (Ped.,
18.72 m.; 2) Po^ptechówna (Ped.) 17,71
«n. 4 x 75: 1) Lic. Ped. 50.3 sek.; 3)
Szk. Ogóin. 50.9 seit,
„Juniorzy 60 m.; li Pudo 'Lic. Ped.)
7.9 sek.; 2) Miska (Lic. Ped.) 7.5; 3)
Gubała (Lic. Ped.) 7.7. Wzwyż; 1)
Bak (Lic) 1.55 cm.; 2) Hatm (Szk. Za
wód.) 1.53; 3) Przysambor (Ogóin.) 1.50
W dal: 1) Rak (L) 5.25 cm: 2) Miodek
(Og. T. G.) 543; 3) Gubała (Ped) 5.12.
mula: Nowak (Og TG) 11.60 m; 2) Ga
łązka (Sr. Zaw.) 11.37 m,; 3) Ludwig
(Ped) 10.71 m. Dysk: 1) Haim 36.80 m;
2) Broniąc (Og) 34,71 m; 3) Nowak (Og)
M-M m, 4 * %; 1) Bzk- Og, T, G, Rj
sek.; 2) Lie Ped. T. G. 38.5 sek.; 3)
Lic. Roto, Nakło Śl. 40.0 sek.
Seniorzy 100 m: 1) Michniewski
(Lubi.) 14.7 sek.; 2) Lewicki (L) 12,2;
3) Breguła (Lic. Ped.). 1.000 m: Nagi
(Gł. Lubi.) 2.52.6 min.; 2) Nieroba (Bry
wek) 2,53.4 min,; 3) Pruszyąńki (Og.
TG) 2.54.2 min. 4 X 1001 1> Szk. Og.
Lubi. 50.fi sek.; 2) Lic. Leśn. Bryn
51.7 sek.; 3) Lic. Ped. TG. 53,3 sek.
W dali: 1) Michniewski (Ł) 5,94 cm.;
Z) KamlQintea (Og. TG.) 5.35 cm.; 3)
Kpzok (Og. TG.) 5,28 cm. Wzwyż: 1)
Michniewski (L) 1.60 cm.; 2) Wójcik
GBrynek) 1.50 cm.; 3) Ósmy (Lubi.)
.1.50 cm. Kuła: (7.25 kg) i) Tarafaura
(Zaw.) M59 m; 2) Bregula (Lic. Ped.)
9.05 m.; 3) Engel (Lic. Ped,) 9,13 m.
Dysk: (2 kg) 1) Koaok (Qg. TG) 26.27
>n.; 3) Tai-abura (Zew) 26.17 m. 3)
Smok (Brynelę) 25.70 m.
Pun&tacja ogólna: Dziewczęta: Lic,
Pęd. T. Góry 43 pkt., 2) Szk. Og. T.
Góry 34 piet.; Juniorzy: 1) Liceum

Piłkarsiwo

T, Góry
pkt.; 3) Lie. Koln, Milkło
Si. 36 pkt.; 4) Sr. Zaw. 33 pkt.; 5)
Szk. Og. Lubliniec 21 pkt.: Seniorzy:
1) Lró. Ped. T. Góry 96 pkt.; 2) Szk.
Og. HAWee 63 pkt.; S) Lie. Lein.
Brynęk 61 pkt.

Kair. W cząsie turnieju kaszykówki męskiej o mistrzostwo Euro
py obradował w Kairze kongres
Międzynarodowej Federacji Piłki
Kosmykowej (FIBA), którego zada
niem było ustalenie, kto weźmie
udział w mistrzostwach świata, ma
jących odbyć się w przyszłym roku
w Brazylii. Postanowiono na nim
zaprosić do udziału w mistrzost
wach ¡Związek Radziecki, którego
drużyna zdobyła mistrzostwo Euro
py w roku 1947 oraz drużyny, któ
re zajęły dwa pierwsze miejsca w
turnieju kmrsk:m (Egipt i Francja).
Ponadtp p'ftanowlono dopuśężć do
udziału w mistrzostwach zwycięzcę
eliminar v'uego turnieju, dostępne
go dla wszvstkicn państw europej
skich. Turniej ten mą się odbyć w
zianie w Neapolu lub Nicei,
Charakterystycznym jest, że do
mistrzostw nie dopuszczono Czechia
Słowacji, która zdobyła w 1947 r,
wicemistrzostwo Europy i należy do
jednej z najlepszych drużyn euro
pejskich. .
I PARYŻ. — Emigracyjny kolarz
polski — Frankowski wygrał wy
ścig kolarski dla amatorów na
trasie Paryż
Tours (225 km) w
czasie 5.56,28. Drugie miejsce za
jął Włoch Pérsico — 5.57,43, a
mistrz olimpijski Francuz Du
pont znalazł się na trżeeiej pozy
cji.

ZWIĄZKOWIEC ŻYWIEC —
POGOŃ KATOWICE 5:2 (2:1). —
Znajdująca się w doskonałej for
mie drużyną Związkowca odnio
sła łatwe zwycięstwo nad gośćmi,
zdobywając bramki przez Mielęc
kiego. Musíala i Wójcika.
GÓRNIK PIEKARY — GÓR
NIK RYDUŁTOWY NIEWIĄDOM
8:2 (5:2). Miejscowi zagrali we
wszystkich liniach koncertowo,
zdobywając bramki przez üedpusz
ką, Żydka, Poloezka i Lisicka.
GÓRNIK CHROPACZÓW —
GÓRNIK KATOWICE 1:3 (1:2).
Niespodziewana porażka gospo
darzy, którzy zagrali swój naj
słabszy mecz w tym sezonie, Bram
kę dla miejscowych zdobył Gajdą,
dla gości Olszówka i JankowskiGÓRNIK Ib RADLIN — ME«
TAL (POKÓJ) CHORZÓW 2:1
(1:1). Większe* szczepcie strzałowe
zadecydowało o końcowym wyni
ku na korzyść gospodarzy, Bram
ki strzelili Trybuś i Kostek,
Górnik Janów
"
---iS ""
sa 67:27
17 sa 57:29
GÓFhik Knurów
Huta pokój
18 aa 39:31
Górnik Katowice
19 19
Siemianawiczanka
17 1?
pogoń Katowice
18 Ił 38:47
Górnik lh padlin
17 I <3:39
Górnik Piekary
17
31:33
Górnik Rydułtowy
18
27:45
Związkowiec Żywiec 18 13 33:5«
Górnik Chropacrów
IS i? 31:4'l

mistrzostwa

8.55 m., 2) Kucharską (Budowlani
Opole) 8,52 m. Dysk — 1) Klozówna
(Górnik Zabrze) 27,12 m. Oągczep —
1) Klozówna (Górnik Zabrze) 26,81
m. Wzwyż — 1) Tomanówna (ÁKS)
1,26 m. W dal — 1) Hamerlakówna
(Włókniarz Sosnowiec) 4,38 m., 2)
Wieszołkówna (Bud. Opole) 4,17 m.
Panowie: 1Q0 ną: — 1) Szymura
(Lignoza Krywąłd) 11,7 s., 2) Kopeć
i Kiełkowicz (obaj Włókniarz So
snowiec) po 11,8 B. 200 m: — 1) Kieł
kowicz (Wł.) 24,6 s., 2) Świątek (K.
K. S. 25,2 s. 400 m — 1) Hałupka
(Lignoza) 54,0 s., 2) Kostrzewski (Li
gnoza) 55,3 s. 800 m — 1) Łukaszek
(Kolejarz "K-ce) 2,08,8 min. 1500 m
1) Werner (AKS) 4,20,1 min.. 2) Glados (Zgoda) 4,25,6 min. < 0 m —
1) Pasternak (Głuchoniem., 17,14,1
min. 4X100 m — 1) Lignoza 47,0 s„
2) Włókniarz 47,5 s., 3) Pogoń 48,4 s.
4X40Q m — 1) AKS 3,49,2 mjn., 2)
Włókniarz 3,56 min. Wzwyż — 1)
Nitsche (Lignoza) 1,61 m. W dal —
1) Sowa (AKS) 6,24 m, 2) Wągstyl
(Pogoń) 6,05 m. Trójskok — 1) Holesz (Górnik Zabrze) 12,00, 2) Sowa
(AKS) 11,85 m, 9) Walasek (Pogoń)
11,49 m. Kula — 1) Wajs (Górnik
Zabrze) 11,31 m. Dysk — -1) Mankie
wicz (AKS) 33,01 m. Oszczep
1)
Pusz (Głuchoniemi) 42,19 m,
CHCXBZÖW (bat). Mistrzostwa O'krggowę klasy C mężczyzn i Sublet
zgromadziły na stadionie AKS
w
Chorzowie ponad 150 zawodników i
zawodniczek, wśród których pojawi,
ło się wiele obiecującego nśryoku,
Z wyników kobiecych na uwagę za-1
sługują: Hąnteusówne (Kolejarz Biel
sko) 9.i na 60 m 1 14.6 na 1O0 m, Gaj,
dZłńska (Budowi. Opale) 341.5 IN 8Ó0
m, Tomanówna (ZB AKS) 1.3O wzwyż

Śląska

i 4.24 w dal. Brankowag (Koiejan'2;
Bielsko) 14.9 na 100 m. 4x100 AKS
Chorzów 59.7 a. Keolerówna ÍBUtiBwl.
Opole) 22.37 w oszczepie
Mężczyźni osiągnęli lepsze na ogół
WydM w swoich konkurencją eh.
Licznie wystąpili tu SKS Głuchocie-:
ml Chorzów. a zawodnik ich Ńagi
ustalił dwa now» rekordy Polski
Głuchoniemych osiągając w biegu
na 800 m 2.11.2 min. i na 1.5M m 4.81.3
min. Z innych wyników trzeba zano
tować: 100 m — Iłowy (Budowi. Opo
le) 11.9 s. 200 m Werner (AKS): 25:4 s.
Koźmiński (Pogoń Katowice) 25.5 ’ s.
400 m Koźmiński (Pogoń Katowice)
58.6 s. 5.000 m — Pasternak (Głuchonliemii) 17.27.5 min. Westwał (Kole
jarz Katowice) 17.52.4 min. 4 x litó:
1. Pogoń Katowice 49.6 n.; 2. W(fis.-*
niarz Son nawlec 91.0 s.; 4x400 m: 1.
Pogoń Katowice 4.01.6 min.; 2 AKS
Chorzów 4.03 min.: wzwyż — Boder
(ĄKS) 1.63 min,; w W — FUM
(Głuch) 5.77 m,: w dal — Pusz
(Kol. Bielsi«)) ■ 3,70 na,l Walasek Z,
(Pogoń) 2.70 m; Pusz (Głuch.) 2.70 m.:
kula — Kiełbasa (Kolejarz Katowi
ce) 11.52 m; Polak (Koi. Bialsko) 11.09
m.i dysk r- Kiełbasa Q$o). Katowieę)
34.64 m,; Polak (Kol. Ęielsjco) 32.81 m;
CBzezep Gałązka (Kol, Katowice) 41.95
m; Pusz (GlUCJi) 41.55 aa.
WYNIKI SZKOLNE
NA ELIMINACYJNYCH zawo
dach lekkoatletycznych przed Igrzy
Skanii Szkolnymi, Walczak (Rawicz)
uzyskał w Poznaniu w rzucie gy.
skiem (1 kg) bardzo dobry wynik
58,57 m.
NA ZAWODACH PŁYWACKICH
we Wrocławiu Fijałkowska na 100
m klas, ustanowiła nowy rekord
okręgu wrocławskiego, uzyskując
1,41 min,

IIIIIIIIIIW

B

w

klasa

okręgach

W Zagłębiu Metal z Sosnowca mistrzem
SOSNOWIEC. Przadaslalnią nledaieI» rozgrywek o mistrzostwo zagłębrow
skiój klasy A, wyjaśniła już kto zo
stanie mlStseem. Po uzyskanym remi
sie sosnowieckiego Metalu w Będzi
nie z tarnt. Górnikiem (Zągtębianifą)
Metal jest już pewnym mistrzem
mimo że da rozegrania pozostało mu
jeszcze jedno spotkanie i Górnikiem
(Płomieniem) Śomowiec.
GÓRNIK (ZAGŁI4BIĄNKA) BĘDZIN
— METAL SOSNOWIEC 1:1 1:1)
Decydujące spotkanie o tytuł mistrza okręgu rozegrano pomiędzy nad
lenszymi w taj chwili drużynami ekrę
gii zakończyło się wynikiem remiso
wym 1:1 (1:1)'. Gra stała ną dobrym
poziomie prowadzona była w żywym
tempie. W drużynie Górnika wyróż
nili slę Paiigá Zs-wski. zaś w ^cia
to Tomecki. Bramkę dla Zagłęb lank,
zdobyli Kwapisz dU Metalu Majew
ski. Sędziował Gryc z Katowic dobrze. Publiczności ok. 8.600 osób.
GWARRIĄ PIASKI - GÓRNIK SO
SNOWIEC s;J (8ifl
Zaęiużone zwycięstwo gospodarzy,
którzy przes cały czas spotkania po
siadali lekką przewagę, Bramki dla
nich zdobyli; Mroź 2 i Zaporowski t
dla Górnika Olszewski z kśrnęgo,
SĄRMACJĄ BĘDSŁIN == METAL TER
9ÍLKVSZ 5:0 (2>W
Wysokie zwycięstwu bid Metalem ą
Olkusza, nie uratuje już drużyny Bę->
dzląta od spadku de klasy g. Bramki

GßwiK PgBŁARZ = METAL
DZIN 1:2 flit)
MŁtg niespodziankę sprawił będżińOki Wal, t&ntęznę w Ozelądzi pi^r»y sukąas. W pierwej BPieWię gW=
waga gqspodaröy, zas w diWBi ¡¡86?
cyäowaiiä przewaga gpąęi. Bramin
<l!g Będzina adęhyli Kuzior i Klirnza;
& Czeladzi lewy łącznik. Public?
neaei Bk, S-Oe« Wb, Tabela,
M0tel Sosnowiec
5 •I 32:1a
2S8 BB* i
Gwardia Blaski
1» 16 ÄÄ
14 14 33:32
Górnik Sosnowiec
Metal Olkusz
15 13 30:33
Metal Będzin
15 12 25=34
15 11 29:41
Metal Dąbrowa GSarmat ja Będzin
15
7 22:31
A klasa Śląska

WALCOWNIA
DZIEDZICE—
GÓRNIK KOSTÚCHNA 6:0 (4:0).
6 bramek zdobyła Walcownia przez
Mandoka 3, Księdza 2 oraz przez
Palięgka 1. •
, GWARDIA KATOWICE—STAL
SZOPIENICE 6:0 (3;0). Męcz zakoń
czył się spodziewanym zwycięstwem
gospodarzy, dla których bramki
zdobyli Hąhoręk 4 oraz Ryda g.
LECHIA MYSŁOWICE—RKS ZA
BŁOCIE 1:1 (1:0. Goście stawili za
pięty opór i wywieźli zasłużony
punkt z Mysłowic. Bramkę dla miej
scowych zdoteł Mikunda.
GÓRNIK (KLEOFAS) ZAŁĘŻE
DĄB—GÓRNIKI (EMINENCJA) 7:2
(5:2). Zasłużone zwycięstwo miejsce
wych, dla których bramki zdobył
pały atak,
CHEMIK MAŁA DĄBRÓWKA—
ZZK KATOWICE 8:0 (2:0), Osłabio
ny ZZK uległ zasłużenie drużynie
Małej Dąbrówki,
GÓRNIK
DĘBIENSKO^-GÓRNIK LIGOTA 3:4 (3:1). Po bardzo
żywej i zaciętej walce zwyciężył le
ader tabeli, Brayiki zdobyli: Prok„
sza i Michalski, dla pokonanych:
Bedpprz i Kurpanik.
58:15
Kórnik Lígula
49:25
Gwardia Katowice
Stal Szopienice
32:26
18
Lęchia Mysłowice
18 IW 33:3«
84:29
Górnik Dębiensko
Í I 28:26
ZÍ5K .Katowice
36:39
Górnik (KWJ żal.D,
33:21
Walcownia Dziedzice
33=41
Górni# ««*<!»
36:4«
Chepuk Mala Pąbr,
22:45
RKS Ząbloęle
Górni# (Bpunenpja)
4 16:58

BIELSKO (Te!.) W Epoikuiuach pił
karskich o mistrüostiVQ B klasy ppdGRUPA r podlesia pika — Tip? Orze Okręgu Bielsko. - Białą uzyskana wysze 3:8 (318)1 M Łaziska — AKS »W;
GRUBA I: Mąkkąhi Bielsko Grom
ywy Katowice
Mtołów 5:1 61:1) i Pocztowy
K@tf— Elektro Łaziska 2:1 0 Ił) i Spania Bielsko 1;1 (l;g),
Tyefty — Murek! 3:1 w
(;
GRUPA III Metal Skopków =- LZS
Orae¡ Wełnowiec
15
MiM Bestwina 1:0 (1:0); Zryw Pszczyna —
GRUPA n,
45:32 Wisła Strumień 3:0 (1:0); Siła ĆieOgniwo (ZWM) Łaz. 15
AKS Ib CHORZÓW—WYZWO16 20 37:23 sgyn
po d ie sianka
ZZJÍ Zebrzydowice 4:0 ffi:0), LENIE
MICHAŁKOWICE 0:4 (0:2).
20 29:26 Kóp. Silesia — Walcownia fb 1:0 (t:o).
ZZK Piotrowice
15 8. 34:26
Goście posiadali w atąkp wyboroAKS Mikołów
28:33
Spójnia Tychy
wyoh strzelców, którzy zdobyli 4
Zagłębia
14:20
Ogniwo
(Elek.)
Łaz.
.'h-—*. —
—
bramki przez Musiaka i Lipińskiego
1 — — zw»»»
— . 11
Związkowiec
(pocztowy)
GRUPA
II:
Budowla
rd
Poręba
—
Me
13 ?4i3S talo-wiec Dąbrową Górniczą ąą (1:1); po 2,
—=16
Katowice
Mi
Ś 26;»5 Budowlani Wysoka — Jedność Myęz,
TS Murek!
GÓRNIK MAKQSZOWY—AZO
5 26:34 ków 2:5 (0:2); Kolejarz Łazy — Prze
ŁZS Tur Orzesze
16
CHORZÓW 3:1 (2:0). Bramki dla
GRUPA ...
II: perrum Katowice •» bój Wolbrom 3:0 v. ę>.; DK Ząbkowi TY
Górników
zdobyli: Kisiel, SzmyU
— ........6:2
. (4:2); Chemik Bie ce — Warta Zawiercie 0:4. Spotkanie
Unia
Kosztowy
czrk
i Wieczorek,
ruń St. — Górnik Mysłowice 1:1 (1:1); towarąysikip na skutek nieiprzybygla
Siła Gisz owiec — Chełm Wielki 3:2 sędziego. Góra* ostrowy Górnicze
METAL (BATORY) CHORZÓW—
' '
— Wisłą — Kolejarz Dąbrową Górątea 5^,
Ormowiec Szopienice
"'
Drobiazg* KROKOWSKIE. (2:2);
GÓRNIK RUDĄ 2:2 (2:0). Miejscowi
fltzeznka 0:1 (0:0),
TABELA
oddali dalszy punkt zącięeie wąl42:15
U
23 64=88 czącemu przeciwnikowi, Bramki dla
15
2«:23 Stal (Warta) Zaw.
t'errum * Katowice
36:25
Górnik
Ostrowy
Góm.
20
15
54:26 gospodarzy uzyskali: Rudolf 1 Wyr
. 14
15 30 54=39
18 37:25 Jedność Myszków
Sik Stary Bieruń
16 34:33 Kolejarz Łazy
14 17 47:W wał II,
k (Katowice-)
15 14 87:24 Budowlani Wysoka 15 17 4718»
X ZS Spójnia 'zorganizowało 1 oka- ase»"» Buch Krasowy
GÓRNIK
ORZEGÓW—ŚLĄSK
13 85:39 Budowlani Porębą
14 la 38=38 TARNOWSKIE
Villa Kosztowy
Kii Czynił Kongresowego dwa tur
GÓRY 3:2 (1:2), Ną
nifirwsze
m
ejsce
zajęła
Gw#Fma
—
11 80:29 przebój Wolbrom
84:33
14
Chelín Wielki
nieje: tenisowy turniej otwarcia oraz
7 minut przed zakończeniem meczu
Krtejaie {Hm - silu Giszowiec
Iß W 31:38 Kclejgrz Dąbrowa G. 14
piłkarski turniej błyskawiczny- W tur Wisła Ul pkt.;
n»m
Kultury
Ząbk.
13
Śląsk
prowadzi}
2:1. Bramki dla
19:52
10
nleją tenisowym Ä udział naj i# pkt,; a, Cracovia, 7- M»J»W 4. Orritowiec Szopienice in „ ........
3 29:80
.... gości zdobył Gajda 2.
G.BVPA fil: Urania Kochłowlee -» Metalowiec Dąbr. G. 14
lepsze ,rakiety" krakowskie. W pier Związkowiec — 106 pkt,; 5. G luchóme
wszych spotkaniach najciekawszym ml - 13 pkt, W Klasyfikacji męzczyzi) Sęp Godula 7:3 (3:0)1 Górnik Bielszo- GRUPA I: Cyklon Rogoźnik - Kilejara Sosnowiec 4:3 (2:1)
RUCH RADZIONKÓW—PIAST
wice — Baildon Ib 3;0,
było zwycięstwo Łabuzka Spójnia — 1, Kolejarz Olsza — 223 pkt,;
54:28
— iss pkt,; 3, Gwardią - Kresy Chorzów ,
U 30 46:30
nad Herbstem Cr. 6:4, 6:1. wśród ko Cracovia
PAWŁÓW 1:1 (1:0). Leader tabeli
Wisla
163
pkt.)
4.
Głuchoniemi
-14
18
biet najlepszą formę wykazały Kraw 23 pkt.. :« Górnik Bielsko — S pkt,, Górnik (Wawel) Wirek 14
oddał niespodziewanie 1 punkt na
M 31:26 BIELSKO (Tel.) I-c zerw ca br. odbę własnym
Gwardia (Sep) Godula
czykówna Tai-novia i Kołczewa, z ju
boisku. Jedyną bramkę
14 1S 39:42 dzie
Górnik Hielszowipe
niorów Christ Cr. Piątek ł Fiedk'1 6, Związkowiec 5 Pkt,
ąlę
na
wolnym
powietrzu
(sta

urania Kochto.wioe 14 I 37:26 dion Ógniiwa Bi.el«$co) o gortz. 18 mecz dla miejscowych zdobył Michalak.
Spójnia. W turnieju piłkarskim zwy
*
31:45
Naprzód Ib uipiny 13
ciężył Dębski, który wygrał wszyst
Poznali Ogniwo Bielsko,
Sí 34:13
Z ZAKOPANEGO
Itoch Radzionków
Baildon Ib Katowice 15 U 30:15 bokserski
kie spotkania prz.-il Wieczystą Spo O Były piłkarz dnugoiigowej po- Śląsk
BIELSKO (Teł.) Czechosłowacka dru Metal (flat,) Cliorzuw r. 32 43:41
85:37
Kończyce
>
14
28 45:23
łem; Gastronomią i Suchendem
18
żyna piłkarska Sokol bylina zapowie- Górnik M »koszowy
*S ,®K'fJSST ÄM6
GRUPA IV: Brynicą Kamień - or dizała swój przyjazd do Bielska na 2 Śląsk Tarn. Góry
17\ 20 45:38
X W dalszych spotkaniach juniorpw
O mistrzostwo KOZPN uzyskano w
kan Wielka Dąbrówka 11« (118)i Gor» czerwca br.. gdzie rozegra spotkanie Górnik brzegów
1« 11 22:29
Ił 10 43:36
ub. sobotę nast. wyniki: Gr. I: Cra G0 ut/jźzs Zakopane (byłego HK*) pik Ib Miohałkowkie Siemianowice-- z teamem miejscowych drużyn Ogni, Azoty Chorzów
Siemianowice — Zgoda Heipty 1;3 (1:2). wa 1 Makkąbi.
15 16 29:22
covia — Dębski 7:1 (4:0); Groble —
Ruch Ib Chorzów
Ołów Strzybnlca — Odra Miasteczko
Zwierzyniecki 5:1 (2:0); Płaszowianka
Góralu (Wywwoieni«) 1? 18 33:34
1:3 (1:1); Orzeł Ęraeżlny - ZKSM Ła
15 31:37
Górnik Ruda
7- Loibzowianka 1:1 (0:1); Gr. H; Pro10 22:32
Wiin - Garbarnia 3:0 (2:0); Olszę - ''oZW połowie o^eqsvca praewWany giewniki 0:3 (0:1); Papiernia' Kalęty Piast Pawłów
35:68
wieczysta 2:1 (1:0); Gw. Wisła — Bro tost na terenie Zakopanego start lek- Orzeł Nakło 0:1 (0:1). 16 30 59:19
MOSKWA. — W ramach za AIK'S Ib Chorzów
ZKSM Łagiewniki
nowianka 4:2 (2:0).
16 18 23:21 wodów lekkoatletycznych w MoOrzeł Naklę
X Po udanym ,.l kroku bokser
15 16 24:2« skwie, sztafeta 3X1.000 m. w sala Podokręg rybnicki
skim" w Krakowie odbędzie się W “ppdśewany jest start tatkarzy i Ko- Ołów Strzybnica
Orkan Wielka Dąbr, 15 15 35:29 dzie: Tereszjn, Sawin i Borowski RYBNIK. W niedzielą w rybnickiej
Omach 26 — 28 bm. turniej bokserski
16 14 19:25
mtodzikó-w o mistrzostwo okr. krękow
chłodnej I Brynica Kamień
16 14 84:25 ustanowiła nowy rekord Związku kląsie Á uzyskano nastęgiljące wysklęgo. Udział w tym turnieju m<>- dżystei aury, narciarze rae zarzucili Orzeł Brzeziny
Radzieckiego wynikiem 8.10,4 m. n<j Górnik Psaów — Górnik ChwaM brał zgłoszeni do PZB oraz ci bo- äfggReESE Górnik (Ib Siemian.) y 13 27:36
łowlee 1:3 (1:1); Gós-nik Ilb Radlin —
18:30
Papiernia Kalety
%Kä^.trTKraLew^Wby
15 s 22:32 Wynik ten przewyższa dotychcza TGS Gołkowice 5:2 (3:1); Metal WoZgoda Rapty
sowy
rekord
ZSRR,
dzisäaw
— ZZK Rybnik 5:2 (2:1): Gór9 22:38
13
Odra Miasteczko
<y się mistrzostwa lekkoatletyczne c- „ Kitle Gąsienicowym.
w klasie B kobiet i klasy C
Śląsk«

nik (Ryl. Rybnik — Unia Łągiską J:3
"SkrzyV. o.; ZZK Żory — Polonia
~
szów 8:1 (1:9).
11 38 57123
Górnik Hb Raddn
Kolejarz Żory
li 27 «¡27
19 25 M131
Górnik Chwal«tylce
li 13 49:82
Górnik Pszów
11 21 35:23
Jedność Popielów
Górnik (Ryl) Rybnik Ił 21 44fl3
Kolejarz Rybnik
18 18 54(14
17 17 44:52
Metal Wodzisław
Górnik Ib Rydułtowy Ił 15 28:42
16 15 33(55
polonia Skrzyszów
TGS Gołkowice
18 12 33:47
7 15:51
17
Unia Łaziska
Chemik Krywald
ił
6 18:51
Podekręą bielski
BIELSKO. W ub. niedzielę w podoki-ęgu Bielsko — Biała uzyskano na
stępujące wyniki:
ZZK LESZCZYŃSKI — ZŻK GRA
ŻYNA 1:1 (1:0). Bramki dia Leszczyń
skiego uzyskał Gruszka, dla Grażyny
Pąszc-k.
h'«S»1» g:

<4 (3:2), Bramki dla BRS uzyskali
Rysz, Śhwą Mącznik i WSS,
dlj
Ogniwa Małecki Grzyb i Sawiiąk.
ZMP WA!)owies - HEJNAŁ ke
ty g:| (3:1)
OGNIWO ęiMMN^KOP. brzesz
CZE 4:0 (3,’ft), Brąmki lizysteii M°k? w •
I I 41:17
«:17
BKS Białą
Ogniwo CWyji
46:20
Kon: Brzeszcze
06:2t
Ognawą Bielsko
Lenko Bielsku
33:34
ZSK Grażyna
MT
I 43:44
aą:5fi
14:41

A klasa Jarosławia
JĄ.ĘOSŁAW, (Gl'Pit) ĘDZĘTywki o
mistrzostwo klasy A podokręgu prze
myskiego, przyniosły na st.' wyniki:
KS Cukrownia — Związkowiec Prze«
worsk — JKS Związkowiec Jarosław
(3:2). Bramki dla Cukrowni zdo
byli: Wizerniuk, Gawlikowski i Bę
benek. Dla ja rosławian Mielnicki,
streit i Lubps. Sędziował p. Stewaęz
z Przemyśla.
Kolejarz Przemyśl
9 W
7 15:11
Związkowiec Jarosław 6 7 11:11
-Stal Stal. Wola
2
8;1*
Kolejarz Jarosław
5 1
3:10
JAROSŁAW.
(Grot) W mistrzo- ,
stwach klasy B podokregu prz@nyskięgo:
Związkowiec'Ib
w - JKS rntTr-racnrsr
»y S=s
jéPS Ruch Jarosław 9:2
JKS
Związkowiec Ib Czuwaj — ZKS Stal
It» Stailowa Wola 3:0 v. q.
gpwpdy towarzyskie; JKS ZwiązkoWłge Ib Czuwaj
JK§ gwiązkowiee
Ib Tl®, 7:2 (5:0).
Mistrzostwa klasy C: ZS Gwardia
Jarosław — WKS Pal Jarosław 3:0
V, o,;
Czarni Ib Przeworsk
— JKS Związkowiec H 2:1 (0:1).
PHkarstwo Sanoka
SANOK. (Tlęteł) W rewą nitowym
meczu pięściarskim pomiędzy teama
mi. A i B, rnvycteetwo odniósł po
wtórnie tąam B 9:7. Budy (A) prłegrął na punkty ze Swięćem. Burski
(A) nie rozstrzygnął walki z Suskim,
Btączek (B) pokonał PaląirdiągCł §jodrewiez wygrał przez poddąnłe' Sie
Skrzyńskiego w drugiej rąnd»e. kor
Wtoki (A) wypunktował' romsóna. Kuto.lkawi (A) uległ Rybaków, Szelka (A)
zwyciężył Kurką. Menio (A) poddał
snę Niedzwieckjemu. Sędziował w rin-

SANOK. (Batel) w
W rozgry wkapll
klasy A: Legia — Sanoozanka 7:0 (6:0)Nafta — Stal 1:9 (id);
Oragf 1:Q (1:0).
Resovia
J 13
12 i
Kip
a
8
Nąftą
o
Orzeł
9
Sanio czanka
9
3
W
rajaph o mistrzostwo kląąy
w ^spotka
spotkaniach
B. Grupa Połudn.: Sanovią (Lesko)
-Sąnoćzantea
* 'ifl
-Saiwvia
...............................
191
13:20
Wisłok
Mil»
1!
SpprzQg
59110
Rymanów
ii
Karpatia
Czarni
11
86
Legia Ib
11
sąnocaanlia ib
c:34
S'
1
Nafta I b
? 31'43
Orzeł Ib
1
TM
W grupie północnej stan tątiell
przedstawia się:
P%P mielec
M IS Ml
SKS
10
Bestwią Ib
Izolator
13 1« 20:17
Gryf
9 11:17
9
Gwardia
10
» 19:24
PZL Ih
9
7 13»7
Czuwaj
?
S!2«
Wisłoka
5
2
2:11
W rnec^u o mistrzostwo klasy C:
Huta Krp&no pokarała Gwardie Sanoi< 5:1 (4:1). Tatjela tej klasy.
linia Krosno
8 •IS —"
Granica
8 14 &
wagon
10 io
Nafta Jedlicze
8
« 29:17
Gwardia
10
8 14:28
Związkowiec
8:37
4
Nafta Potok
9
8:37
Z Zagłębia

♦ Juniorzy ZZK Dąbrowa Górnicza
w mistrzostwach piłkarskich okręgu
zagłęlbiowskiego prowadzą w grupie
III bez gtraty punktu, w tej samej
grupie znajdują ąię również jupiwzy
drążyn A-klasy: Metal Sosnowiec. 5ta
głęlńanki Będzin, Górnika Sosnowiec
eo stenowi duży sukces drużyny Ko
lejarza.
* W spotkaniu o mistrzostwo Masy
B grupy II Kolejarz Dąbrowa Górni
oaa uzyskał wyniik remisowy z BK
Ząbkowice g:g (1:6),
* 4 — 5 czerwca br. w Czeladzi go
ścić będzie Cracovia która rozegra
w sobotę zawady pd.ng-pongowe i
miejscowym Górnikiem, ą w niedzie
lę zawody iekkoątietycgne i bokser
skie.
* Czołowy zespół aaglęblowekłej *1.
A OM TUB Olkusz przystątpdł do Xw.
Żaw. Metalowców zmieniając równo
cześnie nazwę na ZKS Metal.

eroei i wczasy — 10 maja im» — nb a (m>

NB. I

Przemysl bokserski

upada

Zygmun/ /Vowak ---------------------------------------------------- -------------------------- —

Siatkówka

Czasopismo „Ring“ uchodzi w
Stanach Zjednoczonych za wy
rocznię businessmenów amerykan
skiego świata bokserskiego.
W jednym z ostatnich jego nu
merów ukazało się omówienie pt.
„Przegląd osiągnięć bokserów w
r. 1948“, pióra Fleischera. Autor
stwierdza katastrofalne wprost
obniżenie się zainteresowania
sportem bokserskim ze strony sze
rokich mas publiczności i brak
nowych nazwisk wśród zawodow
ców. Obiawy te wywołują wiel
kie zaniepokojenie różnych pro
tektorów boksu. Fleischer przyznaje otwarcie, że rozwijający się
ongiś tak świetnie „przemysł bok
serski“ przeżywa obecnie ciężki
kryzys. Powodu tego dopatruje
się w fakcie, iż „protektorzy“
boksu niechętnie obecnie inwe
stują w nim większe kapitały, co
pozostaje w ścisłym związku z
pogarszającą się z dnia na dzień

Biadania

sport wczasowiczów

amerykańskich

„mecenasów“
dochody z imprez bokserskich i
wielu przedsiębiorców musíalo się
wycofać z tego rodzaju interesów.
Opinia Fleischera jest, nader cha
rakterystyćzna, gdyż wskazuje na
to, że kryzys gospodarczy objął
w USA również i sport.
Autor podaje, że liczba pięś
ciarzy zawodowych z 6700 w roku
1947 spadła obecnie o jedną trze
cią. Nie ziściły się przewidywa
nia impresariów zasilenia kadr
bokserów zawodowych zdemobi
lizowanych żołnierzami z wojska
i marynarki. Większa część zde
mobilizowanych zasugerowana obietnicami menażerów występo
wała jakiś czas na ringach, ale

sportu

rentowne kontrakty, uplanowane
z góry zwycięstwa lub porażki,
łapówki itp. nie wzbudzały zau
fania nowych członków zawodo
wego związku bokserskiego. W
tych warunkach impresariom nie
pozostało nic innego jak uzupeł i ienie kadr bokserów zawodo
wych elementem murzyńskim,
który daje się łatwiej eksploato
wać niż przedstawiciele rasy bia
łej. Nic zatem dziwnego, że więk
szość młodych bokserów zawodo
wych, którzy kończą się bardzo
szybko na ringach stanowią Mu
rzyni. Na skutek dyskryminacji
rasowej wielu z nich obiera sobie
karierę bokserską tylko dlatego,
że drogi do innych zawodów mają oni zamknięte.
Również i inne źródło zasilenia
kurczących się szeregów bokse
rów zawodowych zawiodło zupeł
nie. Kiedy na podstawie nowej
ustawy o powszechnym obowiąz
ku służby wojskowej wciągnięto
od armii Indian spodziewano się
ogólnie, iż staną się oni nowym
rezerwuarem. Niestety — jak
stwierdza „Ring“ — Indianie nie
przedstawiają wartościowego ma
teriału na pięściarzy, a około
80% z nich w wieku poborowym
jest przez komisje oddalanych.
W tych warunkach nie pozostaje „protektorom“ amerykańskim
nic innego jak szukanie świeżego
materiału bokserskiego w kra
jach marshąllowskich. Zdaniem
„Ringu“ znajduje się w nich zna
czna liczba bokserów, którzy chę
tnie występowaliby w Stanach
Zjednoczonych.
Bokserzy ■ śląscy na obozie w Oliwie: Nawara. Nandzik, Grzywacz
Na zakończenie stwierdza Flei
i Baza.rn.ik
scher, że o ile kryzys gospodar
Fot. Kosycarz czy rozwijał się będzie dalej, ró
sytuacją gospodarczą USA. Od po krótkim czasie opuściła je, nie wnież i. inne gałęzie sportu ame
czasu zakończenia drugiej wojny mogąc pogodzić się z metodami rykańskiego będą zagrożone.
światowej "maleją systematycznie i niemiłosierna eksploatacją. Nie(WK)

JEDNYM z zadań kierownictwa

domu wczasowego jest przyj
ście uczestnikom z pomocą
przez wprowadzenie do programu
dnia takich zajęć i rozrywek, któ
re pozwalają na zapomnienie o
sprawach i troskach codziennych,
które na okres trwania turnusu
powinny pozostać poza nimi.

Zadaniem tego artykułu jest
zwrócenie uwagi na jeden ze spor
tów najbardziej może nadających
się do wprowadzenia na wczasach
letnich w sposób powszechny.
Sportem tym jest piłka siat
kowa.
Pomijając omawianie ogólnych
zalet tej gry, które są powszech-

Słuchacze Uniwersytetu Ludowego w Pawłowicach . koło Sędziszowa
z zamiłowaniem uprawiają siatkówkę.
Fot. Węglowski
Z wielu zmierzających do tego nie znane, nadmienić trzeba, że
celu środków, najkorzystniejszym uprawianie jej, zwłaszcza w for
wydaje się być wprowadzenie ja mie rozrywkowejJ nie stawia uko stały punkt programu dnia, czestnikóm specjalnych ograni
ćwiczeń sportowych, odpowied czeń co do wieku, ani też nie wy
nich dla każdego wieku i płci u- maga od nich przygotowania.
czestników, a także i warunków Gra ta, traktowana w tym wy
miejscowych. Pozwoli to, znacz padku rozrywkowo, z pominię
nej może nawet liczbie spośród ciem momentu par exellence wy
nich po raz pierwszy praktycznie czynowego, przyniesie uczestni
bliżej zapoznać się ze sportem, po kom mimo to niewątpliwe korzy
przez jego formę rozrywkową, a ści w postaci harmonijnego roz
więc najprzystępniejszą i najbar woju fizycznego przez ruch na otwartej przestrzeni, zadowolenia
dziej pociągającą.
wynikającego z odprężenia psychicznego, jak również w postaci
zżycia się uczestników przez two
rzenie się zespołów.
Święto sportowe Ostrowa Wielkopolskiego
Szczególną uwagę należałoby
zwrócić na udział kobiet. Piłka
siatkowa nie jest przecież grą dla
4® lat »Kolejarza* Ostrovii« małych dziewczynek, której ko
biety miałyby się wstydzić; jest
właśnie sportem najbardziej chy
ba dla nich predestynowanym.
Rzadki jubile- Duży rozwójklubu nastąpił do- i Bernsteina Maksymiliana — Legia i Sekcje: tenisowa i gier sporto- Przez to, że jest czynnością wzo
rową, że jest grą poprawności, —
yfk
usz obchodzi w piero w latach od 1929—1939 dzięki poznańska.Sztoka Edwarda — HCPwych, rozwijając ożywioną dżiałalÁ,
czerwcu bieżą- pozyskaniu dp
organizacji takich Pozinań, Młynarka Bronisława — ność sportową, stają się dobrymi rozwija każdą jednostkę w sposób
cego roku ZS działaczy jak s.p. prezes mee. Win- Cracovia i inni.
propagatorami sportu w tych dzie- normalny, unikając. akcentów
Kolejarz-Ostro kowski Henryk j mec. Pieczyński' Doskonale rozwijająca się sekcja I dżinach.
brutalnych, które w wielu wy
via w Ostrowie
f
padkach są przyczyną niechęci
/” M M i-1 M. M-H-Łak Wielkopolskim.
kobiet do uprawiania sportu. Po
¿05 TRO VIA 1909^ 10 lat istnienia
szczególne akcje gry w piłkę siat
iest bowiem okową mają rytm przyśpieszony;
kresem rzadko
notowanym' w naszym życiu spor
finezja i siła, precyzja i refleks
towym.
kolejno następują po sobie, dając
W okresie, kiedy w b. zaborze
uczestnikom gry duże zadowole
pruskim brutalna pięść zaborcy tłu
nie, a widzowi obraz pełnego
miła z całą bezwzględnością wszel
sportu.
kie przejawy życia organizacyjnego
Uprawianie piłki siatkowe; na
Polaków, założono w roku 1909 pier
wszy ną terenie Wielkopolski klub
Wczasach można doskonale uroz
sportowy pod nazwą „Ostrovia“,
maicić i wzbogacić przez wprawa
skupiający w swoich szeregach wy
dzenie również rozgrywek zespo
łącznie młodzież polską. Zewnętrz
łów trójkowych, dwójkowych, a
nym wyrazem polskości nowego
zwłaszcza
dwójek mieszanych.
klubu były: czerwone koszulki z
Wzmoże to znacznie atrakcyjność,
białym orłem, które później zamie
niono na koszulki o barwach naro
a tym samym zainteresowanie
dowych.
grą i łatwiej pobudzi do współza
W roku 1912, przy współudziale
wodnictwa, który to moment ssm
Ostrovii oraz powstałych w tym
przez się stanie się dużym uroz
roku Warty i Posnanii, założono
maiceniem
dla wczasowiczów.
Związek Polskich Towarzystw Spor
Szczególnie wskazanym byłoby
towych, który na rok 1913 rozpisał
urządzanie w czasie trwania każ
już pierwsze mistrzostwa piłkar
skie Wielkopolski. W tyclj mistrzo
dego turnusu turniejów między
stwach Ostrovia zajęła trzecie miej
zespołami jednego lub kilku do
Drużyna piłkarska Kalejarza-Ostrorni
see, ulegając Warcie 2:3 i 3:4.
mów wypoczynkowych w danej
W roiku 1913 .piłkarska reprezen Józef, którzy stworzyli nowe szero pływacka Ostrovii może się po
Ostrovia połączyła się miejscowości.
tacja Wielkopolski, złożona z 9 gra kie podstawy organizacyjne. Nastą szczycić zdobyciem w roku 1933 mi z Ostatnio
KS ZZK Ostrów. W ramach ty
Założenie, że rywalizacja mię
czy Warty i dwóch Ostrovii roze pił wtedy wszechstronny rozrost. strzostwe pływackiego Polski w godnia
jubileuszowego,
który odbę
grała mecz w Krekówie z Wisłą,
Prócz podstawowej sekcji piłkar sztafecie pań 4X100 stylem klasycz dzie się w czasie od 5 do 12 czerw dzy poszczególnymi uczestmkami
ulegając jej wysoko.
powstały sekcje: ' bokserska, nym w składzie Gałązkówna, Ka ca br. ruchliwy Zarząd ZS Kole i zespołami oparta będzie o zasa
Wojna światowa 1914—1918 przer skiej
pływacka, tenisowa, gier sporto mińska, Jamrożówna i Szczuresze- jarz - Ostrovia przygotowuje szereg dę: „potrafię wykonać to lepiej,
wała działalność klubu, którą podję wych i hokeje na trawie.
kówna.
niż drugi“, że wysiłek ten będzie
ciekawych imprez sportowych.
to natychmiast po zakończeniu dzia
Poza mistrzostwami okręgowymi,
Dzięki wszechstronności sporto
L. Lachowicz
łań wojennych.
wej, uzyskiwanym wynikom oraz
w
których
Ostrovia
zawsze
była
W . roku 1924 Ostrovia zdobyła groźnym przeciwnikiem die drużyn doskonałej organizacji Ostrovii —
mistrzostwo klasy B i weszła do A poznańskich, utrzymywano szeroki Ostrów Wlkp. stał się stolicą spor
klasy Poznańskiego OZPN. Nazwis kontakt towarzyski z drużynami tową południowej Wielkopolski.
ka takich działaczy sportowych, jak krajowymi i zagranicznymi. W ro
Wybuch wojny 1939 roku i pię
honorowy prezes Płonczak Stefan, ku 1931 Ostrovia w punktacji ze cioletnia okupacja przerwały po
Keźmierowski Władysław i zawod najlepsze wyniki z drużynami za raz drugi tak pięknie rozwijającą
ników. jak Wlazło. Wilczek, Roga- granicznymi, zajęła piąte miejsce, się działalność klubu. Wznowiono
lewsk:, bracia Piłatowie, Delinger, ustępując jedynie Garbarni, War ją natychmiast po wojnie i to we
Ma reszek. Artmański Fr., Laskow cie, Legii i Cracovii.
wszystkich gałęziach.
ski i inni stały sie w sporcie wiel Najlepszym dla piłkarzy był rok
Po zdobyciu w roku 1948 mistrzo
kopolskim szeroko znane.
1932. Grali oni w Składzie: Jackow stwa klasy A POZPN. Ostrovia za
ski, Laskowski, Krzywda, Tasiem- awansowała do II Ligi piłkarskiej,
ski, Wąchała, Polski, Grossek, Spój w której obecnie zajmuje drugie
Pomac
da, Bernstein, Lechowicz, Jurkow miejsce w grupie północnej.
ski i zdobyli wicemistrzostwo Sekcja bokserska grupująca w
dla sportu wiejskiego klasy A POZPN ze Legią poznań swoich szeregach takich zawodni
ków jak wicemistrza Polski wagi
ską.
W okresie do 1939 roku Ostrovia półciężkiej Kolęczkę Kazimierza,
WARSZAWA. — Główny Urząd wychowała szereg piłkarzy, których mistrza okręgu poznańskiego wagi
Kultury Fizycznej
opracowuje nazwiska stały się znane w skali muszej Woźniaka, oraz Nowaka.
plan pomocy, jaką udzielić może krajowej, jak Piłata, Kazimierza — Adamskiego ¡ innych.. staje się je
spoil w mieście sportowi wiej- gracza lwowskich Czernych i re dną z najsilniejszych na terenie
s1
iu. W planie przewidziana prezentanta Polski, Jurkowskiego poznańskiego okręgu bokserskiego
jest -wydatna pomoc klubów miast Romana — napastnika Czarnych, i rokuje jak najlepsze nadzieie.
dla Ludowych Zespołów Sporto
wych. Pomoc ta wyrazi się przy
Komitet: Adres Redakcji: Katowice, ul. Młyńska s. Telefony:
jęciem szefostwa przez poszczegół Redaguje
309-73 (wewnętrzny 004, 337-24, 355-82 Administracja: Katowice ul. Młyń
ne kluby nad LZS ami. Kluby te ska 9. tel. 309-73, (wewn. kier. 009, dział prenumeraty 008). Sekretariat
redakcyjnego dodatku „Szkoła ma głos" z. Orłowicz—Warszawa
Od dwóch lat istnieje na terenie gminy Słocina w pow, rzeszowskim,
będą zobowiązane do udzielania komitetu
Rakowiecka 23. — Konto P. K. O. ni-4950. Wydawca: „Czytelnik" Kato koło sportowe, które od jesieni przeorganizowało się w Ludowy Zespól
pomocy przez organizowanie na ul.
wice, ul. 3 Maja nr 12. — Redakcja warszawska Warszawa, ul. Marszał Sportowa. Kierownikiem LZS Słocina jest St. Perene, sekretarzem A.
wsi propagandowych imprez spor kowska nr 3—5. telefony: 876-83 i 876-84 Redakcja w Krakowie: Wielopole Pyziak, skarbnikiem St. Staniówna. Zespół posiada drużynę piłki noż
1, tel. 545-60. — Drukarnia nr 3 Spółdzielni Wydawniczo. Oświatowej
towych, wysyłanie kadry ¡instruk nr
„Czytelnik" Katowice. Prenumerata miesięczna z odbiorem na miejscu nej, której opiekunem jest Kupkowski. Drużyna, ta rozgrywa obecnie
torskiej oraz dostarczanie sprzętu
zawody o mistrzostwo gminy Słocina. Udział w mistrzostwach bierze
w Katowicach zł. 80.—, z przesyłką pocztową zł. 95 — R 020636
10 LZS-ów. Na. zdjęciu widzimy piłkarzu Słociny.
sportowego.
ClaWMWWWaw"» MH.MWCłWfWHI..
—
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wykonany dla własnego zadowolę
ni a i zadowol enia zespołu, a nie
dla uzyskania oklasków, — będzie miało znaczenie wychowaw
cze i, być może, przyczyni się do
tego, że w przyszłości propaganda
sportu na wczasach nie będzie
już potrzebna.
Można przyjąć, że uczestnicy
rozgrywek piłki siatkowej na
wczasach składać się będą z
dwóch kategorii: jedna — to biorący bezpośredni udział w grze,
druga — to biorący udział po.
średni przez obserwowanie, ko
mentowanie gry i zainteresowanie
się jej wynikiem. Ci ostatni, na
wet przez pośredni tylko udział
w grze, 7 biegiem czasu staną się
zwolennikami tego sportu i nablo
rą chęci do uczestniczenia w niej
w formie czynnej.
Zrealizowanie tej myśli jest
proste.
Piłka siatkowa nadaje się do
wprowadzenia we wszystkich
miejscowościach, gdzie tylko są
domy wczasowe, a więc zarówno
nad morzem jak i w górach, w
okolicach równinnych i lesistych.
Ilość terenu potrzebna na urzą
dzenie boiska jest niewielka i naj
prawdopodobniej każdy z domów
wypoczynkowych taką ilością te
renu dysponuje.
Również samo urządzenie bo
iska i potrzebny sprzęt nie wyma
gają dużych inwestycji, wysiłku
czy kosztów. Jedynym trudniej
szym nieco a niezmiernie ważnym
i koniecznym zagadnieniem by
łaby kwestia instruktora, którego
zadanie polegałoby na organiza
cji i realizowaniu tego punktu
programu wczasów. Funkcję ta
ką mógłby (w razie braku innych
możliwości) każdorazowo objąć
jeden z uczestników turnusu, któ
ry ze sportem piłki siatkowej jest
już choć trochę obeznany.
Znaczną i podwójną korzyść
przyniosłoby jak najszersze po
parcie akcji takiej przez zaintéresowany Związek w postaci orga
nizowania turniejów letnich dla
drużyn żeńskich i męskich oraz
juniorek i juniorów w większych
ośrodkach wczasowych. Przyczy
niłoby się to do zwiększenia za
interesowania wczasowiczów tym
sportem, przedstawionym im w
formie zawodniczej i stanowićby
mogło dużą zachętę do Upragi^
nia go w czasie trwania turnusu.
To byłaby korzyść dla akcji
wczasów. Przez wywołane
ten sposób zainteresowanie wcza
sowiczów piłką siatkową, zwięk
szyłaby się z kolei znacznie liczba
jej zwolenników i to byłaby ko
rzyść dla sportu i zarazem jedna
z dróg do upowszechnieni a go

Pozdrowienia czołowych motocykli.
stów polskich, którzy przebywali 1Ul
obozie w Lublinie przed meczem
ze Szwecja
WYJAŚNIENIE

W jednym z ostatnich numerów
„Sportu i Wczasów" skomentowa
liśmy pismo Ruchu z Chorzowa
w sprawie meczu Cracovia —
Ruch w Krakowie w dniu 2*
kwietnia br. w notatce pt. ,Żal*
Ruchu". Zarząd klubu chorzow
skiego w liście skierowanym do
władz piłkarskich, którego odpis
przesłał naszej redakcji stwier
dził, iż wspomniany mecz prowa
dzony był przez p. Fischera z P°'
znania, co jak wyjaśni! nam Wy
dział Spraw Sędziów "uch Poznań
skiego OZPN nie było ścisłe, gdy«
zawody prowadził zupełnie kto
inny. Pretensje skierowane i®1
poci adresem poznańskiego arbi
tra były więc całkowicie nieuza
sadnione.

