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W Zielone Święta na Dunajcu startowali w
t_^trudnych ___
zawodach kajakowych nie tylko mężczyźni, ale i kobiety. Zwycięsko wśród nich wyizla Cecylia Panczówna z Warty Poznań (nr 3). Z
Ż lewej GrudniewiGrudni ewiaówna (AZS Kraków), oraz Marta Kołodziejczykówna.
Fot. Dziurzyńskl

Tadeusz

Góra

prowadzi

lililí

w międzynarodowych
zawadach

Alszer z Ruchu i Blacha ze Sparty na niedzielnym, meczu w Chorzowie.
■
Fot. Cz. Datka

szybowcowych

na

Żarze

Piecyk Wojciech i Stec Stanisław z Gwardii szczawnickiej okazali się nie. do pokonania w slalomie kajakowym na Dunajcu. Widzimy ich na
Fot. Dziurzyński
jakowiec Polski, olimpijczyk Jeżewski z Ogniwa Poznań.

Wajsówna

startuje

w

meczu

z

ĆSR

I. Ü
Warszawa. Lekkoatletki polskie wodniczki, które nie mogły wyje- wyłonienie reprezentacji Polski
przebywające na obozie w Czer- chać na obóz, wezmą udział w na mecz z CSR (18 i 19 bm. w
wieńsku, jak również czołowe za eliminacjach mających na celu Krakowie).
Eliminacje odbędą się w nie
dzielę 12 bm. w Zielonej Górze
oddalonej od obozu o 15 km. .
Fiesssliścś misÉnostw
W poniedziałek 13 bm. komisja
Czechöstoiwacsi
trzech PZLA (Boski, Gąssowski,
Sosnicki), ustali ostateczny skład
reprezentacji. Przebywająca na obozie w charakterze instruktorki
Jadwiga. Wajsówna na prośbę
przedstawiciela PZLA mgr. Za
krzewskiego, zgodziła się starto
wać na meczu z CSR. Jak wiado
mo Wajsówna wycofała się w ub.
roku z czynnego życia sportowego
orientując się jednak w obniżeniu
poziomu lekkoatletyki kobiecej,
postanowiła raz jeszcze wzmoc
nić jej szeregi.

Mimo rocznej przerwy w tre
ningach Wajsówna rzuciła na oho
zie dyskiem ponad 37 m i zapewnia, że po dwutygodniowym tre
ningu zbliży się do swoich wyni
ków zeszłorocznych, co gwarantu
je zajęcie przez nią pierwszego
miejsca w spotkaniu z Czeszkami.

Tak strzela rzuty karne Parpan! Fragment meczu Cracovia — Zilina

Zarząd PZLA ustalił skład ko
misji wyznaczonej na międzypań
stwowe spotkanie Polska—Gzecho
Słowacja kobiet, które odbędzie
się 18 i 19 bm. w Krakowie. Przed
stawicielem PZLA będzie inż. Ol
dak, .starterem — Sienkiewicz, a
sprawami wyszkolenia zajmie się
mgr Zakrzewski, sportowymi Gąs
sowski, zaś sekretarzem będzie p.
Irena Matzke.

Sport związkowy

w eBniach Etonyrosu

Moment spotkania Wisła — Sparta

Fot. Węglowskl

de Pragi

Sfconecki (Polska) i Drobny (Czechosłowacja) po meczu na mistrzoflwach w Pjvdze, jcttfry p¿y»iósZ wypraną Czechowi,

Defiladę sportowców na Kongresie Związków Zawodowych przyjmowali przedstawiciele rządu, partii
i władz związkowych, zgrupowani na trybunie honorowej. Na zdjęciu widzimy, m. in., wicepremiera
A, Zawadzkiego, min. Szyra, gen. Ochaba, posła Ćwika, przewód. Związkowej Rady Kultury Fizycznej
i Sportu KCZZ Burskiego i innych.
Fot, Fränckowiak API

Warszawa. Do zarządu PZLA
nadeszło pismo od COS-u (czeski
GUKF), zapraszające Dornowskie
go na start w międzynarodowych
zawodach o memoriał Roszcisktego w Pradze. Zawody te odbędą
się w dniach 22 i 23 bm.
Ponieważ Dornowski wyjeżdża
do Budapesztu na zawody CS Va
sas (25. 6.y wstąpi po drodze do
stolicy CSR i będzie startował
tam w kuli i dysku, a 23 bm. od
leci do Budapesztu.
Warszawa. Na tzw. austriacki
bieg maratoński z Polski wyjedzie
jeden lub dwóch zawodników,
którzy zajmą pierwsze miejsca w
mistrzostwach Polski, pod warun
kiem że osiągną czas w granicach
2 godz. 45 min.
, Maraton austriacki odbędzie się
we Wiedniu w dniu 7 sierpnia.

I Góra prowadzi w międzynarodowych

Ostatnia

Do końca pierwszej połowy go
ście mieli nadal przewagę.
Po przerwie Polacy poczynili w
. swym składzie zmiany. Wpłynęło
to na nieznaczną poprawę gry ze
społu polskiego, toteż gra była
wyrównana. Poprawniej, niż w
pierwszej połowie, grał atak. Dru
żyna Bratysławy, górując nad ze
społem polskim kondycją, zysku
je sobie wkrótce znowu przewa
gę i często gości pod bramką poiReprezentacja
ma ogół słabo.

Polski wypadła

Pomysł zorganizowania egzami
nu naszej reprezentacji w Rado
miu okazał sie niezbyt szczęśliwy.
Małe, o wielkiej ilości kurzu boi
sko nie pozwalało obu stronom na
pełne rozwinięcie akcji. Egzamin,
tradycyjnie już dla naszej kadry,
wypad! niepomyślnie. Poza kon
dycją i jedna jedyną przemyśla
ną akcją, piłkarze nasi nie poka
zali dosłownie niczego. Gra ich
prowadzona była, na słabym po.
záonúe ® nie zadowoliła" publicz
ności radomskiej. Ogólne wraże
nie z meczu jest niepomyślne. Tak
zestawiona i tak grająca repre
zentacja przypomina na pewno
Z

boisk

przed

meczem z Danią

Bratysława

Polska

RADOM (tri.) Treningowy mecz
piłkarski, rozegrany w ub. środę
w Radomiu pomiędzy reprezenta
cją Polski a leaderem ligi czecho
słowackiej Bratysławą, zakończył
Się zwycięstwem piłkarzy czecho
słowackich 1:0 (1:0). Na. meczu obecnych było 8.000 widzów. Sę
dziował Bukótyski z Radomia.
SKŁAD POLSKI: Rybicki, (Bo.
rucz), Gędłek, Barwiński (Janduda), Jabłoński I, Parpan (Brzo
zowski), Susz czyk, Baran, Gracz,
Kohut (Spodzieja), Muskała, Ma
mon,
Grę rozpoczynają Polacy, i w
pierwszych minutach posiadają
lekką przewagę. Następnie jed
nak zaczynają górować goście, u
których uwidacznia Się przewaga
techniczpą. a ponadto demonstru
ją oni bardzo ładną grę.
W 30 nąinucie Bratysława zdo
bywa bramkę, która, jak się po
tem okazało, była jedyną bramką
dnia, decydującą o zwycięstwie.
Zdobył ją Simansky,

próba

tę, która w ub. roku przywiozła wy eh do strzału. Janduda był niez Kopenhagi bagaż 8 bramek.
jednak Barwińskiemu. Najsłabiej
Najmniej powiedzieć można o wypadła pomoc. Ani Parpan ani
bramkarzach, gdyż byli oni pra Brzozowski nie potrafili spełnić
wie nie zatrudnieni, Rybicki obro zadowalająco funkcji stopera. Ja
nił kilka ostrych strzałów, robił błoński zbyt często przepuszczał
to jednak w sposób ryzykancki, a do przodu Preisa i Simanskego i
Borucz interweniował dosłownie w dodatku grał nieczysto. Najle
trzy razy, zawsze z powodzeniem. piej z całej czwórki wypadł Ju
Obrona wypadła nienajgorzej.
szczyk. jedyny pomocnik, który
____ i___
_
umiejętnie zasilał atak piłkami.
Kilka kiksów Gędłka
początkow.°. Śarwińskiego nadrobili oni | T.jnia ataku zyskała na zmianie
później, nie dopuszczając skrzydło środkowego napastnika. Kohut

0

„Błękitną

Gdańsk (tel). Gdański Okręgo
wy Związek Bokserski projektu
je w dniach 24 i 26 czerwca zor
ganizowanie wielkiego międzyna
rodowego turnieju o „błękitną
wstęgę wybrzeża". W odróżnieniu
od podobnej imprezy zorganizowa
nej dwa lata temu w Gdańsku w
konkurencji krajowej, tegoroczny
turniej odbyłby się w konkuren
cji międzynarodowej z udziałem
reprezentacji .Pragi i Budapesztu,
a z drużyn polskich ósemek War
szawy i Gdańska.
Jako reprezentacja Pragi i Bu
dapesztu wystąpiłyby na ringu w
Gdańsku — ósemki narodowe Cze
chosłowacji i' Węgier w drodze
powrotnej z mistrzostw Europy
w Oslo.
Organizatorzy mają już zapew
niony udział Węgrów. Wysłano
już zaproszenie do Czechosłowa
cji skąd spodziewana jest odpo
wiedź w każdej chwili. Ostatecz
ne sfinalizowanie tej wspaniałej
imprezy nastąpi w czasie mi
strzostw Europy w Oslo, gdzie
kierownictwo drużyny polskiej w
bezpośrednich rozmowach z Cze
chami i Węgrami zapewni sobie
ich przybycie do Polski. Wspom
niane reprezentacje wróciłyby ra
zem do Polski z naszą drużyną
narodową promem ze Szwecji do
Szczecina, a z tamtąd pociągiem
do Gdańska. Zapowiedź wspom
nianego turnieju wywołała na Wy
brzeżu kolosalne zainteresowanie.

wstęgą

oprócz przebojowości nie wniósł
nj,c nowego do akcji. Spodzieja
grął mądrze i lepiej od niego po
trafił powiązać akcje i zawsze był
tam, gdzie potrzeba. Łącznicy wy
padli dobrze, przy czym Gracz
był lepszym technicznie od Mu
skały. Mamoń, oprócz szybkości
nie pokazał dosłownie- nic.
Bratysława grała w składzie:
Rejtnan, Ven gier, Vican, Balazi,
Pokorny, Jajcej, Leskov (Matusek), Malatynski (Dazicky), Tegelhof, Preis i Simansky. (Cerg.)

stów bokserskich, tymbardziej, że
przybędą oni pociągami popular
nymi i korzystać będą z 66 proc,
zniżki.
Turniej odbyłby się na Stadionie
Miejskim we Wrzeszczu, który po
mieścić może ponad 40.000 wi
dzów.
.

ringach

BYTOM. W eliminacyjnym spot
kaniu pięściarskim o wejście do
śląskiej klasy A, Budowlani z By
tomia pokonali katowickiego kole
jarze 10:6. wyniki'walk: (na pierw
szym miejscu .Budowlani). Matysik
zwyciężył Smóczaka. Kuczera od
niósł zwycięstwo na skutek dYskwa
lifikacji Owczarczyke. Szulc uległ
na punkty Zającowi. Guzenda prze
grał przez dyskwalifikację z Obecznym.Grochowski wypunktował Ku
bickiego, a Krawczyk Gruszkę. Kur
dziel otrzymał punkty walkowerem
dla Budowlanych e Szczypiński dla
ZZK.
TABELA
Budowlani Bytom
6 8 51:41
Budowl. (Odra) Opole 4 7 39:25
Kolejarz Rybnik
6 7 45:51
Stal Sosnowiec
5 5 43:37
Kolejarz Katowice
5 3 38:41
Ruch Chorzów
4 O 21:41
Rozgrywki bokserskie o puchar
przechodni prez. SL OZB H. Re
dłowskiego zbliżają się ku końcowi.
Do rozegrania pozostały zaledwie
dwa spotkanie. Do najważniejszych
z nich należy spotkanie ZKSM Bail
don — Metal Zabrze, które odbędzie

piłkarskich

GRUPA V: 45 Bujaków — Jedność GRUPA VI: P
KATOWICE- Oprócz grupy V roz
"" ‘
grywki mistrzowskie klasy C zastały Łaziska 3:1 (3:1); LZS Mokre
— Stra- Świerklaniec KIS
we wszystkich pozostałych grupach żacki KS Gardowlce 3:3' (3:1).
szowice — frota
Iskra Lasowice
zakończone. Mistrzami paszczegól- WKS Wyry
11 19 34:7 (1:1);
skie Góry 8:2 (5:1).
LKS Łaziski
10 IS 43:18 ¡KS Boruszowice
12 19 33:15
Orzeł Bykowtoa: WKS Wyry; KS LZS 45 Bujaków
11 15 23:27 KS Świerklaniec
12 M 23:15
Bomszowioe. Drużyny te. a ile njse Jedność Łaziską D.
10
14
Dolomity
Bobrowniki
27:13
12 U 49:22
nastąpią jakieś zmiany w weryfika
12
LZS
Iskra
Lasowice
13 36:25
20:49
Strażacki
KS
Gard.
12
cji, wystąpią w przyszłym sezonie w
Tarnowiraairka
12 11 31:23
klasie B. Ub. niedziela przyniosła w Metaiowie ID Mikołów 11
6 16:29 ZZK
12
Tarn.
Góry
21:41
poszczególnych grupach wyniki na LZS Mokre
12
7:32 Przyszłość Chech’o
a
12
<5:55
stępujące:
GRUPA U: Om tur Larysz — Omtur
Brzęczkowice 3:0 (v. o.).
12 28 43:8 Rybnicka klasa B
LZS Pogoć imieUi
Piast Lędziny
13 17 35:16
12 13 28:24
Omtur Larysz
Nad wiś kulka
12 10 23:38
9 17:28 RYBNIK. W dniach 5 16 bm. uzys
Omtur Brzcozkowlce 12
TABELKA
7 1833 kano następujące wyniki w klasie B
Gwardia Preemsea Dz. 12
17 25 M:26
KS
kop,
JankoMce
20:33 Podokręgu rybnickiego:
Gwiazda. Borki
12
ZKS Górnik Radlin
13 23 49:18
T: KS Naprzód Syrynia —
— Zgoda KSGRUPA
16 23 46:Z1
GRUPA IV: unia
Czarni Gorzyce 0:3 (0:1); ZLS Wi KS 32 Przyszowice
Świętochłowic« 02 (v. o.)
16 20 36:23
cher Wilchwy — KS Naprzód Koko- KS Piast Leszczyny
Orzeł Bykowina
17 13 31:41
12 19 29:9 szyce 2:1 (1:0); KS Śląsk .Głożyny — KS Zgoda Belk
Otes
Godów
0:1
(0:1).
KS
JaStręblan12 16 36:15 ka Moszczenica — KS Strzelec Rogów KS 35 Gierałtowice
17 17 35:44
Górnik Ib Ruda
Słowian Swiętęchł.
12 16 34:18 M (1:3); ZLS Bąbelków — KS Odra
PW Radlin n
16 16 42:35
ZKS Górnik Knurów
16 12 52:43
Zgoda Świętochłowice 13 14 41:19 Wodzisław 2:5 (1:3).
TABELKA
22:31
12
14 8 24:46
Czarni Ćpamy Las
KS PRW Marklowice
18 33 53:13 ZKiS Górnik Rydułtowy 17
12
e 10:57 KS Olza Godów
Gwiazda Halemba
8:81
KS Odra Wodzisław
20 25 54:44
0:32 KS
12
o
Unia Ktodnica
19 24 43:24
Olszynka Olza
KS Czarni Krzyżkowice 18 22 48:29
; Bąbelków
19 22 54:33 WYNIKI POLSKICH ZESPOŁÓW
20 19 44:38
; Wicher Wllchwy
ZA OLZĄ
Mistrzostwa piłkarskie KS Śląsk Gtoiyuy
19 18 29:35
19 17 40:32 CZ. CIESZYN. (Tel.) W czasie Zie
KS Czarni Gorzyce
20 M 38:53 lonych Świąt w ' rozgrywkach okrę
ZSRR
KS Strzelec Rogów
38:62 gowych zespoły polilde uzyskały na
K1S Jastrzebianka Moszcz. 19
MOSKWA: Ostatnie wyniki o mi KS Naprzód Kbkoszyee 19 12 25:44 stępujące wyniki:
KS Naprzód Syrynia
19 s 17:3?
strzostwo ZSRR:
Polonia Karwin uzyskała w Mietku
GRUPA U: TOS FSTVZ Mi
Dynamo Kijów — Dynamo Mińsk 4:0;
3:0 (w. o.) gdyż miejscowa drużyna
KS
35
Giarałtowioe
0:
11
, _
Dynamo Tyflis — pyramo Moskwa
0:1; Torpedo Stalingrad — WJVS Id; Przyssbwlce — KS Górnik Radlin TI Ib pletowsna. Beskid z Jabłonkowa po
Sz achter Staltno — CDKA 1:4; Spartak 3:0 w. o.; KS Piast Leszczyny — KS konał Sokola i Oz. Cieszyna 3 0.
Moskwa — Dynamo Leningrad 8:1; Górnik Rydułtowy Ib 3:0 (1:0); KS PW
Dalsze wyniki: Grań Bystrzyca —
Daugawa Ryga — Skrzydła sowietów Radlin — KS Górnik Knurów Ib 3:1 Sokół
Skałka Mosty 6:0: Beskid Ja
Kujbyszew 1:2; Lokomotywa Charków
błonków — Slavia Markliwlce 2:2; Siła
— zenit Leningrad ou; Naftianik Ba día Bełk 2:1 (2:0).
Trzyniec
— Sokół Rad 6:0.
ku — Dynamo Jerewań 2:1; Zenit Le
ningrad — Spartak Moskwa 4:0; Dy IIIIIIMIŃ
PTC PABIANICE — ZZK KATO
namo Jerewań — Dynamo. TytUs 1:2;
WICE 2:2 (1:1)
Lokomotywą Charków — CDKA Od;
WWS — Daugawa Ryga 5.0.
Kolarskie mistrzostwa
PABIANICE. Katowicki ZZK uzT
Zenit Leningrad
10 17- 12:1
skał w Pabianicach wielki sukces,
14 21:8
CDKA
Wrocławia
remisując w spotkaniu towarzys
!» 14 24:8
Spartak Moskwa
21:5
7
kim z tamtejszym Ii-ligowym klu
Dynamo Moskwa
WROCŁAW. (PAP.) Mistrzostwo bem PTC 2:2.
21:10
Torpedo Moskwa
11 IS 13:12 Wrotiewia w biegu sprinterów ne
Dynamo TyfUs
Bramki dla Gości zdobyli Ruda i
Lokomotywa Moskwa 10 12 17:9 toras ne 200 m zdobył B Janicki
9 ti 14:10 (WłóknJsrż) przed swoim bratem Morhardt.
Dynamo KM6w
9
10
9:10
Naftianlk Baku
— GÖKNTH KOSTVCH9 11 ¿5 Janem (Włókniarz). Czas zwycięz las MOKRE NA
Lokomotywa Cłiajkćw It
IsO (1:0)
8 13:13 cy 14,3. Wyścig kartowćczów ne dy
10
WWS
5:9 stansie 4.000 m wygrał Szutka MOKRE. W ramach akcji popula8
10
Torpedo Stalingrad
10:18 (Włókniarz) 7 05 przed Ząbkiem ryzaodl sportu na wsi odbył słe mecz
Dynamo Leningrad
6:13 (Paiawag) 7:06,2. W ..Pierwszym piłkarski, pomiędzy B klasowym ze
S
Skrzydła Sow. Kujb. %
11:24
5
'li
Jerewai
Dynamo
kolarskim" na 10 okrążeń to społem Górnik Kostuch ru a DBS Mo8
5:19 kroku
8
Daugawa Ryga
ru
zwyciężył
Majewski w czasie wych 1'0. Bramkę sdobył 1
10:22
»
Dynamo Minsk
3:30,2. przed Filipkiem 3:30,5.
blicznoSci około 3.000 osób.
4
10
Szacbtex Stalina
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(0:1)

Wybrzeża

Tegoroczne uroczystości „Świę
ta Morza“ odbywają się w tym
roku w dniach 23 — 29 czerwca
w Gdańsku,
ni. W związku
z tym spodtó
jest przybycie
około 100.000 osób z całego kraju.
Wśród nich spodziewać się należy
również przybycia wielu entuzja-

Na

zawodach szybowcowych

0:1

Śląska

się w dniu 15 czerwce w Katowi
cach, Górnik Ruda walczyć będzie
u siebie w dniu 11 bm. z Gwardią
z Raciborza.
TABELA
6 11 65:27
Metal Zabrze
7 8 51:61
Górnik Ruda
6 7 52:42
Baildon Katowice
7 5 55:53
Metal Piast Gliwice
6 1 27:65
Gwardia Racibórz

Siemianowiczanka

-

Girnik Ruda 14:2

SIEMIANOWICE. W towarzyskim
spotkaniu Siemianowiczanka wygnała
wysoko z Górnikiem (Sloarią) 14:3.
Wyniki walk: Greinert (.S) wygrał z
Surler) em na pkt.; Gilzy. (S) zwyciężył

Chmurczyka, Moryś (S) wypunktował
Zura, Spółek (S) zwyciężył prasa t. Ł
o. w U starciu Zoręmbika; Waśko
znokautował Metznera w I rundzie w
półciężkiej gospodarze oddali punkty
Piaterokowi; w ciężkiej Tomanek (S)
wygrał z Karpińskim.

B i e I s k o. W pierwszym dniu
Międzynarodowych Zawodów Szy
bowoowych na Żarze k. Żywca
rozegrano konkurencje maksy
malnych przewyższeń tj. wzbicia
się na najwyższą wysokość i zej
ścia na najniższą bez lądowania.
Konkurencję tę wygrał Polak
— Góra, osiągając wysokość 5.320
m (100 pkt.) przed Hoeperem (Wę
gry) 5.285 m (99 pkt.) i Hazą (Cze
chosłowacja) 4.310 m (82 pkt.).
Na czwartym, piątym, szóstym,
i siódmym miejscu znaleźli się
zawodnicy polscy. Czesi zajęli 8,
9 i 10 miejsca, a pozostali Wę
grzy 12 1 14. Jedyny startujący
Bułgar zajął przedostatnie — 17
miejsce.

BIELSKO (tel.) W drugim dniu
zawodów odbył się przelot docelo
wy, szybkościowy, na dystansie
100 km (do Tęgoborza). Startowa
ło 18 maszyn. Konkurencję tę ukończyło 10 zawodników. Zakoń
czyła się ona ponownym sukce„
serii Polaka, Góry, który uzyskał
największą szybkość — 43 km. Na
drugim miejscu uplasowali się pi
loci czechosłowaccy ex aequo, a za
nimi dwaj Polacy: Zientek i Figwer.
Wyniki szczegółowe były nastę
pujące:
1. Góra (Polska) 43 km (215 pkt),
2. Purok, Svinka i Sebesta (CSR)
42 km (207 pkt), 5. Zientek (Pol
ska) 41 km (200 pkt.), 6. Figwer
(Polska) 40 km Q93 pkt), 7. Kar.
sai (Węgry) 39 lun (190 pkt.), 8.
Svab (CSR) 38 km (188 pkt.), 9.
Kępówna (Polska) 36 km (183 pkt.)
10. Szepperth (Węgry) 33 km (176
pkt.).
Po dwóch dniach klasyfikacja
zawodników przedstawia się na
stępująco:
- Góra (Polska) 315 pkt
2. Zientek (Polska) i Szepparth
(Węgry) 275 pkt.
Sebesta (CSR) 272,
5. Svinka (CSR) 272,
6. Figwer (Polska) 721,
7. Kępówna (Polska) 261,
8. Svab (CSR) 257,
9. Purok (CSR) 230,
10. Karasi (Węgry) 213.
W środę, na skutek niepomyśl
nych warunków, zawodnicy nje
startował)!. W dniu tym przybyli
Uzdłui

czyi w ramach meczu Metalowiec Mi
najbliższy kołów — 22MP Kochłowice swą 210
walkę z Szymczakiem, którą wygrał
na punkty. Po tej walce Badura wy
cofał się definitywnie z ringu, po
święcając
się pracy instruktorskiej w
Klimecki
klubie Metalowiec Mikołów.
* Czołowy napastnik, Ruda z Gór
wycofuje się
nika Radlin otrzymał z macierzyste
go klubu zwolnienia i podpisał zgło
szenie do katowickiego Kolejarza.
z ringu
* Sekcja motocykle :v Kolejarza
posiada obecnie około 80
Bydgoszcz. KUmeeki po za Katowice
czynnych członków f 28 motocykli. W
kończeniu mistrzostw bokserskich drugiej połowie czeiwca sekcja urzą
dla swoich izt.nlców kurs jazdy
„Gwardii" w Bydgoszczy oświad dzi
motocyklowej w Katowicach,
czył, że wycofuje się z ringu i
* Ze względu służbowych, piłkarz
pragnie poświęcić się pracy
chorzowskiego Ruchu. G. Wodarz zre
nerskiej.
zygnował ze stanowiska trenera Gór
nika Radlin.
* Sekcja szczypiorniaka katowic
kiej Pogoni pozyskała nowego bram
karza,, Gadzika z ZKISM Baildon.
* Śląski OZPN powierzył instrukto
rowi Dziwtszowi Augustowi treningi
kadry junorów ośrodka katowickie
go, które odbywają sie we wtorki i
piątki na boisku Górnika. Karol Dzi
wisz natomiast prowadzi ośrodek cho
rzowski. przy czym treningi odbywana

Mistrz Związku' Radaíecfciego
wagri ciężkiej Korolem
' w karykaturze

HKS

* LZS Pogoń Imielin, która zdo
była mistrzostwo klasy C grupy II
utratą zaledwie dwóch punktów "1 za
awansowała do klasy B. poszukuje
przeciwników na miesiąc czerwiec i
lipiec.
* Piłkarz katowickiej Pogoni. Klu
ków ski, otrzymał z macierzystego
klubu zwolnienie 1 podpisał zgłosze
nie do Pafawagu Wrocław.
* Doroczne walne zebranie Sl. OZB
odbędzie się 26 czerwca w Domu Kul
tury w Katowicach.
* Zapaśnik wagi koguciej. Tobola
(Siła GLszowlec) został powołany do
odbycia służby w SP.

Tarnowskie

Skład
motocyklistów

Szwecji
na

mecz % Polską

SZKOTHOLM
(tel.).
Skład
reprezentacji Szwecji na mecz żu
żlowy z Polską przedstawia się
następująco: Thord Larsson, Ru
ne Larsson, F. Lovgvist, Helge
Brinkenck, Stik Framberg, Bertil
Andersson, Sven Lindholm, G.
Hellgvist. Kierownikiem ekipy
jest U. Duzall. Razem z reprezen
tacją przyjeżdża do Polski prezes
Sverige Motor Federation —
Kallenberg.
W składzie tym brak jest do
skonałego Carlssona, który na wy
ścigach, w Pilśnie, jakie odbyły
Się w końcu maja, pokonał czoło
wych
jeźdźców
angielskich
Craigheada
i
Bishopa
oraz
Franssona, który na wyścigach w
Strahovie w dniu 15 maja zwy.
ciężył
doskonałych żużlowców
czeskich Rosaka i Stanislava.

Nowi

mistrzowie ZSRR

w

zapasach

MOSKWA W Moskwie zakończyły
się zawody o mistrzostwo Związku
Radzieckiego w zapasach. Rozegrano
walki w stylu klasycznym w katego»
Kiach: piórkowej; lekkiej średniej i

Tytuły mistrza ZSRR zdobyli: W
piórkowej — Rybakow (WWS); w lek.
klej — gokołow (WWS); w średniej —
ponownie mistrz Europy Bielów; w
ciężkiej — Mazur (WWS), Ten ostatni
pokonał w finałowej walce mistrza Eu
ropy Wagi ciężkiej Joganesa (Tallin),
co było jedną z- największych nie-

i M-sierz klaska

punkty kpt.

kuje przeciwników
okres.

na Zar radzieccy obserwatorzy,
którzy zapoznali Się z urządzenia.’
mi lotnictwa szybowcowego.

Góry

mistrzem w sxczegg»éomáwSíu
KATOWICE. Po ostatnim zwycię AKS — SIEMIANO WICZANKA
atwie HKS Tarnowskie Góry nad
6:4 (3:2)
rezerwą ligowego AZS. zdobył on
SIEMIANOWICE. Po zwycięstwie
definitywnie tytuł mistrza Śląska.
W rozgrywkach HKS nie stracił ani nad Siemianowiczanka chorzowski
jednego punktu, uzyskując ręko rd o AKS uplasował sie na drugim miej
scu. zapewniając sobie tytuł wice
wy stosunek bramek.
v
mistrza Śląska. Bramki zdobyli:
Ostatnie Wyniki
Hetman 2, Wolny, Ge'dzik. Słowiń
Ski- i Wacławek po 1.
KATOWICE Rezerwa ligowego HKS Tarnowskie Góry 10 20 79:21
nie stawiła sie do mistrzowskiego AKS Chorzów
9 12 64:38
spotkania. Rozegrano natomiast to- Siemianowice anka
9 7 39:50
warzyakie spotkanie pomiędzy ligo Spójnia Ib K-ce
7 5 32:45
wym zespołem AZS a HKS z Tar AZS Ib K-ce
30:51
8
nowskich Gór które zakończyło się Pogoń Ib K-ce
41:74
9
Bujfeeeseen gości 8:6 (4:41.
(m)

Na

Opolszczyźnie

A ZKiS Włókniarz Prudnik. zarganl
zawał sekcję kolarską. Zarząd 'sekcji:
kierownik — Walter, sekretarz
Isol
ski, kpt. sport. TT- Warwas. W dru
giej połowie czerwca sekcja organi
zuje wyścig w Prudniku.
A Gwardia Dobrodzień po w. | lubllntecki gościła u siebie A ki. druży
nę tenisa stołowego Ruch Chorzów,
przegrywając z nią 0:9.
A Prudnicki Klub Motocykl, lístate
jący od 1946 r. przeorganizował l-się *

Walter, k(pt. sport. — znany zawod
nik Jaworski. Najlepszy wyścig mo
tocyklowy projektowany jest n*
dzień 22 maja.
A W zespołowym majątku .ziem
skim , Państw. Nieruch. Ziemskich w
Baibienicy. pow. Lubliniec utworzono
sekcję piłki nożnej, która liczy juz
29 piłkarzy. Kierownictwo sprawuje
miejscowy nauczyciel Stasiak Jozef.
Członkowie sekcji rekrutują Ste
głównie z robotników rolnych.
A ZKS Ota otmęt po-w. strzetecłd
zmienił nazwę na ZKS Związifcowjeg;
ZKS Dąbrówka Górna, pow. opoteM
nía ŁZS Dąbrówka Górna, WolnobO
Głogówek, pow. prudnicki na Ogniwo, Pluszownia Kietrz na WłókniarzKS Łącznik na Włókniarz.
A Opolski Podetrę* ZPN wyzna
czy! mistrzowskie rozgrywki .Turniorów rundy wiosennej br, wg następterminarzyka:
sportu na wsi ZKS Chemik GUww»
wysyła na teren powiatów opolski»go. niemodlińskiego i prudnicjcws?
drużyny piłki ręcznej, koszyków® •
siatkówki.

5® o

odejściu

najcięższa

mistrzu

walka

;ki , tmcemistrz Europy, Antoni Czortek. W zmigzku z turn zamieszczamy opis jednej z jego walk, której przebieg obserwo
wało zaledwie kilkuset widzów, a która była najcięższym chyba
w jego karierze sprawdzianem umiejętności bokserskich i naj
większą próbą jego charakteru.
Było to w czerwcu 1944 w obozie ści wypadków .przeciwników. Był
koncentracyjnym w Oświęcimiu. on średniego wzrostu i mógł posia
Okrucieństw niemieckich popełnia dać wagę lekką lub półśrednią.
nych w obozach nie dało się tuszo Znać było na nim szkołę bokserską.
wać. Znał je już cały świat. Niem Hołdował, jak większość pięściarzy
cy zaczęli starać się zmniejszyć o- niemieckich, „hakom“.
kropności rozluźnieniem rygoru i udzielaniem
więzionym
ludziom
Podstęp
„swobody“. Organizowali więc kon
Stałe sukcesy Niemca nie cieszy
certy, wyświetlanie filmów, zawody
sportowe itp. Chcieli światu poka ły widzów, którzy w 95 proc, rekru
zać, że są humanitarni. W tym sa towali się z Polaków. Kombinowa
mym jednak czasie czasie przywo no, jak by powstrzymać jego zwy
żono z Węgier olbrzymie transpor cięstwom. „Kapowie“, którzy stale
ty Żydów i posyłano je wprost do przychodzili zwartą grupą na zawo
komór gazowych.
dy, triumfowali drwiąc z Polaków.
Przypomniano sobie wreszcie, że
Sukcesy niemieckiego w sąsiednim obozie, w Brzezince
(Birkenau), znajduje się as polskie
przestępcy
go boksu — „Kajtuś“ Czortek. Trze
Zawody sportowe cieszyły się ba go będzie przeciwstawić Niem
wielką popularnością wśród więź cowi. Niestety, sprowadzenie Czort
niów. Oczywiście, nie wszyscy mo ka na mecz, nie było rzeczą łatwą.
gli sobie pozwolić na wzięcie w nich Sprawę pogorszył ponadto fakt, że
udziału. Nie mógł uczestniczyć np. Czortek znajdował się w karnej
więzień ciężko pracujący, pozba kampanii (SK), trudno mu więc by
wiony pomocy żywnościowej spoza ło chociaż na chwilę opuścić jego
obozu. Dla części tylko był sport szeregi bez wiedzy „Politische Ab
rozrywką, która pozwalała zapomi teilung“. Od czegóż jednak prze

w

wa, Erwin Olszówka. Ten znalazł
wyjście z sytuacji.
Sfingował niedokładność w obo
zowej karcie personalnej Czortka;
dla „należytego wyjaśnienia spra
wy“ okazało się niezbędne osobiste
przybycie Czortka i to urzędowo
przez Polit. Abteilung do central
nego Oświęcimia. Oczywiście z kon
wojem. Wypisano więc „Überstel
lung“ z Brzezinki do Oświęcimia na
niedzielę po południu. Z tajnikami
sprawy musiano zapoznać jednego
z „raportfuehrerów“, gdyż inaczej
trudno było uzyskać pozwolenie na
występ. Gdy jednak w tej sprawie
interweniowali sami „kapowie“ nie
mieccy, wszystko poszło gładko. So
wita łapówka, a ponadto możliwość
jeszcze jednego sukcesu Niemca
nad „jakimś tam polskim zawodni
kiem“ zrobiły swoje. Czortek przy
szedł więc w jedną z niedziel do
centralnego Oświęcimia.
Rozpoczęła się pogoń za biletami
wstępu, gdyż i bilety istniały na te
go rodzaju imprezy. Oczywiście bez
płatne i rozdzielane równomiernie
i proporcjonalnie na wszystkie blo
ki. Biletów okazało się za mało.
17.000 więźniów liczył centralny Oświęeim. 80 proc, więźniów to Po
lacy, a któryż z nich nie słyszał kie
dyś przed wojną o Czortku.
Niemcy pewni
zwycięstwa
Niemcy byli pewni swegi pupila.
Cóż dla nich znaczył nieznany im
Czortek i to z SK. Pewność ta wzro
sła, gdy zobaczyli Polaka. Rzeczy
wiście, niewiele można było spo
dziewać się po Czortku, odbywają
cym obóz w SK, a więc w jeszcze
gorszych warunkach niż przeciętny
więzień. Słaba kondycja, waga ko
gucia, w najlepszym wypadku dol
ny limit piórkowej. Na półśrednią
wagę Niemca to zbyt wielki handi
cap. Zdawali sobie z tego sprawę
jednak tylko „fachowcy“, a tych
nie było wielu. Reszta oczekiwała
od Czortka sukcesu.

Napięcie widowni
Pod takimi to auspicjami rozpo
czął się program zawodów bokser
skich. Mała pralnia pomiędzy blo
kami 1 i 2, mogąca pomieścić naj
wyżej 500 widzów, napchana zosta
ła w sposób niemożliwy. Nie było
dosłownie gdzie szpilki włożyć. Każ
Moment pożegnania Czortka podczas meczu reprezentacji Związków dy śledził pilnie „walki wstępne“.
Zawodowych Warszawy i Wrocławia Fot. API Wreszcie ostatni punkt programu.
Speaker zapowiada walkę Daeninnać o codziennych troskach i stale biegłość? Celem pomyślnego załat ga z Czortkiem. Napięcie wzrasta z
grożącym niebezpieczeństwie. . Urzą wienie sprawy należało wejść w po chwilą pojawienia' się Czortka na
dzano więc początkowo treningi, a rozumienie z tzw. „raportschreibe- ringu. Wiwatom i owacjom nie ma
lia. By!
gdy po wstępnym przygotowaniu rem“ centralnego Oświęcimia.
Był końca. Chociaż raz Polacy mogą soI ble pozwolić na głośny entuzjazm.
(
zapowiedziano pierwsze oficjalne nim, na szczęście, Polak z Chorzowystępy zainteresowanie wzrosło
do ostatecznych granic. Wszyscy
byli ciekawi, jak to wypadnie.
Wśród zawodników pojawił się wte
dy „as". Był nim Walter Duening, Nasze
niemiecki „kapo" z czarnym trójką
tem, oznaczającym recydywistę, zło
dzieją czy bandytę. Dla „kapow"
kwestia kondycji nie istniała: nie
pracowali, a jedzenia i to pierw
szorzędnego mieli wbród. Nic dziw
nego, że Duening odnosił sukcesy drużyny
bokserskie, nokautując w większo-

KATOWICE. W I lidze rozegrano
dotychczas 54 spotkań, w czasie któ
rych strzelono 223 bramek, w tym
gospodarze 120. goście 103. Na listę
najlepszych strzelców zapisało się
79 piłkarzy. Prze
ciętnie w każdym
meczu
strzelono
4,1
bramki co
świadczy o dobrej
dyspozycji strzało
wej naszych na
pastników jak: 1
nieszczególnej grze
tylnych formacji
w poszczególnych
drużynach.
Listę najlepszych
strzelców otwiera
Łącz (ŁKS) — U bramek; 2) Anioła
(ZZK) — 10; 3)Kohut (Wisła) i Krasów
ka (Górnik) — 9: 4) Gracz (Wisła) —
8; 5) Cieślik (Ruch) i Szmidt (Polo
nia Bytom) — 7 bramek.
STRZELCY W KLUBACH:
WISŁA: Kohut 9; Gracz 8; Mamon 3,
Giergiel 3; Kupa i Legutko po 2:
Cisowski 1.
KOLEJARZ: Anioła 10; Białaś 5; Woj
Ciechowski. U i Czapczyk po 3,
Słoma, Bednarek i Kołtun tak
po 2.
CiRACAVIA: Rożankowski II 6; Po
świat 5; Gędłek 4; Radoń 3; Ja
błoński I, Rożankowski I i SzeliPOLONIA W: Ochmański 6: Gierwatowski 4; Swicarz 3; Szularz 2,
Jażnicki 1 Łabęda po 1.
ŁKS: Łącz lii; Baran 6; Janeczek 4;
Gwożdziński 2; Włodarczyk 1.
WARTA: Opitz 3, Kaczmarek, Gcode
ra po 2; Szymura III. Gierak, Każmierczak, Smólski, Kajdasz i Cy
biński po 1
, ,
GOrnik SZOMBIERKI: Krasowka 9;
Burda 3; Fuks 2; Podeszwa i Ga
weł po 1.
AK.S: Spodzie.)a i Cholewa po 6; Janduda i Muskała po 2; Kulig, Bożek
1 Wieczorek po 1.
,
RUCH: Cieślik 7; Przecherfca 4; Ku
bicki 3; Moryś, Bomba i Alszer
, Po 1.
LECHIA: Rogocz 4; Kupcewlcz 3;
Skowroński 2; Goździk, Nierychło
Kokot I 1 II po 1.
. ,,
LEGIA:
Mordarskl.
Wilczyński,
Oprych 1 Cyganik po 2; Skoczek 1
Górski po 1.
POLONIA B: Szmidt II 7; Tramplsz
i Wiśniewski po 2 oraz Ceglarek,
Lelonek 1 Narloch po 1.

piłkarskie
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Czortka

Przy ringu siedzą SS-mani, których
również intryguje walka. Uśmie
chają się uszczypliwie. Czortek jest
blady, zmizemiały i z błyszczącymi
oczami. Rozumie czego żądają od
niego koledzy. Ma tremę, ale szyb
ki opanowuje się, zaciska zęby i tuż
przed walką lekko się uśmiecha.
Dbokoła ringu przy 3 stolikach sie
dzą „sędziowie punktowi“ — nie
miecki „kapo" Haeftling nr 3, Ar
tur Balke, Polak Kordasz z Łodzi
(przedwojenny sędzia bokserski)
oraz Kazimierz Żarlikowski z Kry
nicy (saneczkarski mistrz Polski,
zginął w Niemczech po wywiezie
niu z Oświęcimia). W ringu sędzio
wał Leon Żalisz (jako junior znany
na Śląsku u lekkoatletów pod pseu
donimem „Kostka").
Walka

Uderza gong. Przeciwnicy podry
wają się z miejsc — pewny siebie
niemiecki „kapo“ oraz słaby fizycz
nie Polak. Niemiec z miejsca ata
kuje, ale ciosy jego prują powie
trze. Piękne uniki Polaka uniemoż

liwiają Niemcowi trafienie; nim się
spostrzegł zainkasował solidną por
cję ciosów. Czortek parł do zwar
cia, obrabiając dolne partie prze
ciwnika. Niemiec odgryzał się. wi
docznym jednak było, że daleko mu
do klasy Czortka. Na widowni po
walaj e niebywały entuzjazm. Pola
cy zagrzewają „Kajtka“ do walki.
Nie potrzebuje nawet tego dopingu.
Wie. czego chcą od niego. Siły nie
pozwalają mu jednak na zbyt for
sowne tempo. Walczy ostrożnie, roz
kładając siły na wszystkie rundy.
Wreszcie końcowy fragment walki
i ostatni, końcowy gong, a po nim
jeden wielki krzyk.

Nagrody dla Czortka
Wszyscy Polacy zdają sobie spra
wę, że Czortek wygrał walkę, cze
kają jeszcze na oficjalne potwier
dzenie wyniku. Sędzia ringowy po
zbierał kartki, przeglądnął je i ogło
sił:
„Kampfgewinnet Czortek!"
„Walkę wygrał Czortek!" Decyzja
była jednomyślna. Co się po tym

działo trudno opisać. Zwycięzcę śeią
gnęli koledzy z ringu i podrzucili
do góry. Czortek płakał. Zgotowano
mu owację, jakiej chyba nie prze
żywał w swym życiu.
Rozentuzjazmowani Polacy szyb
ko znaleźli nagrody dla swego pu
pila; były nimi kiełbasa i marga
ryna.
Zapytany o wrażenia z walki,
Czortek odpowiedział bez namysłu:
„Był to mój największy sukces!“
Leon Kaźmierczak

Józef Sfrafof
Węgry w walce
sportowe

o

przodownictwo

Europy

Poós/uo opiekeije się sportem
Budapeszt, w maju
(Od własnego korespondenta)
Zmiany polityczne na Węgrzech
odzwierciedlają się również w dzie
dzinie sportu. Zorganizowanie pań
stwowego sekretariatu stanu dla
spraw ludowego wychowania spor
towego stworzyło podstawę pod no
wą organizację życia sportowego.
Obok popierania
wyczynowców
zwrócono dużą uwagę na masowość
sportu. Niemal wszystkie upeństwo
wionę fabryki i zakłady zorganizo
wały stowarzyszenia sportowe. Za
łożenie wyższej szkoły wychowanie
fizycznego jest rękojmią, że w dzie
dżinie wychowania fizycznego nie
zabraknie niebawem elementu na
uczycielskiego i instruktorskiego.
Równolegle postępuje budowa sta
dionów, boisk i pływalni. Plan pię
cioletni przewiduje zbudowanie w
.Budapeszcie wielkiego stadionu dla
100 tysięcy widzów. Stadion ten
poza boiskiem piłkarskim j bieżnią
.pomieści ..również tor kolarski, ba
sen pływacki i korty tenisowe.
Wszystkie te urządzenia będą ostat
nim wyrazem techniki i doświad
czeń.

PRZED IGRZYSKAMI
AKADEMICKIMI
W związku z letnimi Igrzyskami
Akademickimi toczą się już przygo
fowania, które obejmują również
organizację turnieju piłkarskiego,
jaki zgromadzi reprezentacje 16
państw europejskich.
Widać więc, że stojący pod prze
wodnictwem Lajosa Hegy komisa
riat państwowy sportu troszczy się
pod każdym względem o jego roz
wój.
Liczni przodujący sportowcy od
dali się do dyspozycji Frontowi
Narodowemu w dziedzinie propa
gandy. Czołowi sportowcy występu
ją na wielkich imprezach sporto
wych, zgromadzeniach i manifesta
cjach, słowem wszędzie tam, gdzie
chodzi o porwanie mas ludowych
dla nowych zadań. Dwunastu mi
strzów sportowych zredagowało we
zwanie do młodzieży węgierskiej,
nawołując do pracy dla Frontu Lu
dowego. Wśród tych dwunastu na
zwisk. są dobrze znane całemu świe
tu sportowemu.
Jest wśród nich mistrz olimpijski
w rzucie młotem Imre Nemeth,
mistrz świata w gimnastyce Ferenc
Pataki, rekordzista świata György
Mitro, którv należy do najszyb
szych pływaków świata Lista obej
muje dalej nazwiska mistrzyni
świata Gizi Farkas, Ewy Novak,
najlepszej pływaczki Europy i ka
pitana mistrzowskiej drużyny pił
karskiej Węgier z Ferenovaros. Ka.
rola La kata. Wszyscy oni są prze
konani, że plan pięcioletni przy czy
ni się do rozwoju węgierskiego
sportu i postawi Węgry w pierw
szym szeregu sportowych państw
Europy. Odpowiednich środków do
starczy państwo.
PIŁKA NOŻNA
Aczkolwiek Węgry posiadają czo.
łowych zawodników o klasie świato
wej w wielu dziedzinach, to jed
nak największe zainteresowanie ogniskuje się wokół piłki nożnej,
stojącej na czele sportów popular
nych. Ogromna frekwencja na me
czach świadczy o tym dowodnie. W
Lidze piłkarskiej, obejmującej 16
drużyn, czoło tabeli zajmuje FTC.
W roku bieżącym ma on już zagwa
rautowane mistrzostwo i nikt z kon
kureniów nie jest już dla niego gro
źny.
FTC. którego gracze w poważnej
liczbie stanowią kandydaci do
jedenastki narodowej, jest w obec
nym składzie jedną z najlepszych
drużyn piłkarskich Kontynentu. Do
wiodły tego wysokie zwycięstwa
nad Slavią i Spartą.
Również MTK t Kispesti stano
wią ekstraklasę europejską. Nic też
dziwnego, że z tych klubów wy
chodzą najlepsi gracze, których na.
zwiska .spotyka się w reprezenta
cjach.
Poza tym jednak również kluby
związkowe i fabryczne wysuwają
się na czołowe pozycje. Vasas. ETO.
Mateosz (fabryka samochodowa) i
Szombathely-Lokomotiv (kolejarze)
zajmują miejsca w środku tabeli
Ligi Węgierskiej.
Szczególny nacisk kładzie się na
wychowanie narybku. Niemal każ
dy klub posiada liczne drużyny ju
niorów. tak. że pojawianie się no
wych talentów nikogo nie dziwi.
W ciągu jednego roku Węgry odda
ły całą jedenastkę narodową klu
bom zagranicznym, mimo to jed
nak przodują w Pucharze Europy
przed
Austrią.
Czechosłowacją,
Szwajcarią i Włochami.
MOCNE ZWYCIĘSTWO
NAD AUSTRIĄ
O walorach oiłkarstwe węgier
skiego świadczy m. in. wspaniałe
zwycięstwa nad Austrią 6:1, które
wprawiło w szał radości 50 tysięcy
widzów.

Austriacy, którzy po zwycięetwie
nad Szwajcarią przyjechali do Bu
dapesztu, liczyli że po siedemnastu
latach zwyciężą ' na węgierskim
gruncie, mając oparcie w opluli
swego kraju, ponieważ przedstawia
li najsilniejszy zespół, jaki można
było wystawić. Porażka podziałała
więc na nich przygnębiająco. Trze
ba przy tym dodać, że mogli być
zadowoleni z wyniku, gdyż od odro
biny szczęścia Węgrów zależało, czy
goście nie powrócą do domu z wy.
niklem dwucyfrowym.
FANTASTYCZNY ATAK
WĘGRÓW
Popisową linią Węgrów jest atak,
który w obecnym składzie nie znaj
dzie chyba konkurentów w Euro
pie. Węgierskie bożyszcze piłki noż
nej. Deak, jest środkowym napast
nikiem — jedynym w dziejach piłkarstwa. Strzela z obu nóg, jest
szybki! twardy, zna drybling i jest
nieprześcigniony w główkowaniu.
Widziałem wielu europejskich kie
rowników napadu jak Nordhala .1
innych, ale żaden z nich nie osiąga
wyżyn Deaka. Gdy dostanie piłkę,
można z pięćdziesięcioprocentową
pewnością liczyć na bramkę. Może
on sam wygrać spotkanie.
Ma jednak obok siebie godnych
oartnerów. Jest to przede wszyst
kim Puskas doskonały lewy łącz
nik, którego znakomite wyczyny
techniczne przypominają RastellegO.
Spaceruje po boisku bez najmniej
szego trudu, pojawiając się tam,
gdzie go się przeciwnicy nie spp-"
dziewoją, myląc ich pięknym dryblingiem. W spotkaniu z Austrią
strzelił trzy bramki, a poza tym
dwa jego strzały odbiły się od po
przeczki. Partnerem Deaka z pra
wej jest jego kolega klubowy Kozsis, bardzo jeszcze młody, ale do
skonały gracz, który wraz z Budaiem,
również z FTC, stanowi bardzo nie
bezpieczne prawe skrzydło. Węgrzy
stale dysponują doskonałymi skrzy
dłowymi i wystawienie ich do re
prezentacji jest sprawą wyczucia
kapitana związkowego. Przeciwko
Austrii wystawił on na skrzydła
dwóch dwudziestoletnich juniorów,
a sprawili się tak dobrze, iż mają
grać również przeciwko Włochom.
Spotkanie to. tak ważne w Puch«
rze Europy, odbędzie się 12 lipca w
Budapeszcie i może być śmiało określone, jako „spotkanie roku".
Ponieważ w trm czasie stadion
FTC będzie w przebudowie, to fa
scynujące spotkanie odbędzie się
na boisku Ujpesti. gdzie będzie się
mogło zgromadzić 50.000 widzów.
WM I PIĘKNO GRY
Węgrzy grają systemem WM, mi
mo to jednak potrafią utrzymać ptę
kno gry. W spotkaniu z Austrią
Węgrzy zagrali tak pięknie, że przy
byli z Austrii kibice byli oczarowa
ni. Okazało się więc, że nawet w sy
Sternie WM można pokazać grę pię
kną dla oka (Austriacy, grający clą
gle jeszcze z ofensywnym środko
wym pomocnikiem, poddawali to do
tychczas w wątpliwość),
Słabym punktem jedenastki wękierskiej są obaj obrońcy, nie na
leżący do ekstra-klasy. Doskonali
natomiast są pomocnicy, wśród któ
rych prym wiedzie Lakat.
Ogromne rezerwy doskonałych
piłkarzy pozwala ją kapitanowi związ
kowemu.
Sebes owi,
dokonywać
zmian w składzie, jeśli ktoś z repre
zentantów jest chory lub niedys
ponowany. Znajdują oni pełnowar
tościowych
zastępców.
Jedynie
Deak jest dla węgierskiego piłkarstwa niezastąpiony. Gdy on prowa
dzi atak, jest to niemal równoznaćz
ne ze zwycięstwem.
To należy wziąć pod uwagę w Pol
see, gdzie piłkarze węgierscy za
mierzają niebawem złożyć swoje
bilety wizytowe.
Józef Strahl
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Na torne ¿uílowym w Warszawie
meczem
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Polska - Szwecja

jeźdźcy szwedzcy są dobrymi me ków Zw. Zaw., uczącej się młodzie
chanikami, względnie mają do ży i wojska oraz SOOO biletów w tej
brych mechaników, a maszyny są samej cenie dla członków klubów
zrzeszonych w
dostosowane do każdego indytui- motocyklowych,
B iorąc pod uwagę PZM.
dualnie,
® Znany niegdyś pływak, po- Morpurgo, Perry‘ego, Budge'a a
wszystkie czynniki, a przede
siada.cz 43 rekordów światowych, wśród pań Krahwinkel, Ryan,
tuszystkim krótkość toru, co jest
mistrz olimpijski, a później ak Kaeppel i Wheeler. Po raz pierw
poważnym atutem dla naszych za
tor filmowy Johny Weismueller szy na tą listę wpisali się Polacy.
wodników, uważam, że mecz jest
wydał pamiętniki pt. „Swimming Drobny zdobył w tym roku mi
do wygrania, Ewentualna przethe American Craul“. Po Kuso- strzostwo Czechosłowacji poraź
grana także nam wstydu nie
przyniesie“.
i
cińskim, G. Haeggu, Sonii Henie, dziesia.ty! Jest on mistrzem nie
Zawody zostaną przeprowadzone !
Zygmuncie i Birgerze Rundach, przerwanie od roku 1940.
według
przepisów
F.
I.
C.
M.
(Mię

Matti Jaervinenie, J. Bradlu i K.
® W ostatnim numerze „Pro
dzynarodowa Federacja Motocyklo
Kazeluchu jest Weissmueller na blemów“ instruktor Polskiego Zw.
wa), które, między innymi, przewi
* HAGA Tenisista południowo-ei
stępnym z wybitnych sportowców, Pływackiego Jan Krych w arty
dują w razie ewentualnego zderze ryksński Stugess odniósł rua mistroo
którzy swoje wspomnienia i do
nia się dwóch zawodników (bez ni stwach w Holandii potrójny sukces.
kule „Jak nau
świadczenia przelali na papier.
czyjej winy) powtórzenie biegu, na Po zdobyciu tytułów mistrzowskich
czyć się pływać
Książka Weissmuellera przewyż
tomiast w wypadku udowodnienia w grze pojedynczej i podwójnej,
w 15 minut?"
winy jednemu z nich, bieg zestalę Sturgess zdobył trzeci tytuł wygry
sza jednak w dużej mierze prace
pisze: „Nie ■
także powtórzony bez udziału win wając wraz z Francuzka Marcełline
poprzednich autorów (może poza
twierdzę tego
nego. Zawody odbędą się systemem grę mieszana.
jednym Jaervinenem). Daje bo
dosłownie,
że
każdy z każdym, przy czym każdy
W ciągu Całego turnieju Sturgess
wiem nie tyle ciekawostek, ile
ciągu 15 minut
z
zawodników pojedzie 5 razy. Dy oddał 'zaledwie jednego seta w grze
odkrywa
liczne
można nauczyć
stans
jednego
biegu
wynosi
4
okrą

pojedynczej,
(w finale z Gonzaletajniki treningu.
się pływać, ino.ż
żenia toru. Punktacja: 4 punkty za sem) oraz jednego w spotkaniach
Stąd też może na natomiast po 15 minutach
pierwsze miejsce, 3 za drugie, 2 za w grze podwójnej.
mieć zastosowa nauki przepłynąć dystans około
trzecie i 1 za czwarte. W. każdym
* RZYM. 14 etap wyścigu kolar
nie i jako intere 15 m na głębokim miejscu, gdzie
biegu startuje 4 zawodników (po skiego dookoła Włoch na trasie Mor
dwóch z każdego państwa).
sująca lektura i uczeń nie dosięga gruntu. Każdy
tecatini — Geuina długości 228 km
wygrał Vinecnto Rossello w czasie
jako
doskonały człowiek przeciętnie zdolny może
Celem spopularyzowania sportu 6.35.41 godz. Trzecie miejsce zajął
podręcznik. Wła to osiągnąć. Nauczyć się pływać
motocyklowego PZM przeznaczył brat zwycięzcy Vittorio. ■
ściwie można by nie jest trudno, trzeba tylko zro100 bezpłatnych miejsc na trybunę
♦MOSKWA .Spotkanie piłkarskie
iej nadać ltytuł zumieć szereg ćwiczeń, które, w
dla przodowników pracy, które zo o mistrzostwo ZSRR przyniosły na
„Jak dochodzić do sumie dadzą możność swobodne
staną rozprowadzone przez KCZZ. stępujące wyniki: w Leningradzie
rekordów?“, gdyż go poruszania się w wodzie.“
Oprócz tego przeznaczono 4.000 bi leader tabeli „Zenit“ pokonał łotew
na każdej jej stronie nawet bar
letów ulgowych po zł 100 dla człon- siki zespół „Daugawe“ 1:0 (0:0. W
ESTE
dzo doświadczony zawodnik i ru
Moskwie miejscowy zespół lotników
tynowany mstroktor zjiajdą dla
(WWS) zwyciężył Lokomotiv 1:0
siebie coś interesującego i poży
(0:0), a w Kijowie tamtejsze .,Dyna
mo" z remisowało z Torpedo (Mc
tecznego. Weissmueller był nie
Meldunki
z
całego
kraju
skwa) 2:2 (1:1).
wątpliwie talentem sportowym,
Przygotowując
* BUDAPESZT.
ale talent został poparty
ti doskona______
się do spotkania z Włochami, repre
tym nauczycielem i takim tre
zentacja piłkarska Węgier rozegra
ningiem oraz sposobem życia, któ
ła w Diosgyor, wobec 10.000 widzów
re z utalentowanego pływaka zro
I Ä Walne zebranie Częstochowskiego szanse na mistrzostwo klasy A Kiel, Taczak (Stomil) 43.29.2 2) Betting sparringowy mecz z Ii-ligową dru
biły rekordzistę świata.
' OZ® odbędzie się 38 bm. o godz. 13 wi 0:4 tracąc tym samym wszelkie (Kolejarz Poznań). 3) Behr (Stomil). żyną miejscową. Spotkanie zakoń
Wil Ä21L w lokalu przy uil. Pułaskiego 2.
OZFN. Porażka cukrowników zapew
czyło się zwycięstwem reprezenta
® Tak się jakoś składa, że or
Zgodnie z zarządzeniem o łącze niła ostatecznie Stali ze Starachowic
A W remach imprez kongreso cji w stosunku 6:1 (2:0. 2:1 2:0).
niu klubów branżowych na terenie mistrzostwo klasy A Kiel, OZPN na wych
ganizatorzy sportów zimowych
rozegrany został mecz piłkar Bramki zdobyli; Zsusa — 3, Puta?
połączyły się w jedną rok 1948-43. Tóbela:
urządzają swoje kongresy w u- & Siech — napastnik Promienia z Częstochowy
ski między zespołami Dyrekcji PKP — 2 i Deak — 1.
całość cztery kluby a mianowicie: Vic
palne lato. Niedawno pisaliśmy o Zar, podpisał zgoszenie do Ogniwa. tori,a: Strasom; Częstocho wianka i SIKS Stal Starachow. 14 21 47:22 a Warsztatami Kolejowymi. Wynik
12 15 27:19 1:1.
kongresie narciarskim FIS w Był on autorem bramki na meczu z Warta. Występować one będą pod Lubna
nazwą Włókniarz.
ZZK.
SiKS Sandomierz
13 15 22:26
Oslo, z kolei musimy zająć się ligowym
A Mece tenisowy o mistrzostwo ' I jgy mNDEDAWCJI
* Dragon — reprezentacyjny pił;
14 22’21 okręgu
' Zeork
Kongresem łyżwiarzy, który od karz wrocławski, doznał poważnej
poznańskiego klasy A mię
12 12 28:21 dzy Ogniwo Poznań a Spójnia Po
Granat
był się przy udziale przedstawi kontuzji na ostatnim meczu i nie be
dzie
brał
udziału
w
decydującym
m
Ruch Kolejarz
13 11 16125 znań zakończył się zwycięstwem
cieli 18 narodów. Otóż najważ
.,AUTO<*. Szczegółowa odpowiedź na
z Julią (Wałbrzych).
SiKS Tęcza Spójnia
12 10 19:27 pierwszych 7:6. Zespół Spójni na Pańskie pytanie nie zmieściłaby się
niejszą uchwałą tego kongresu czu
* Giżelewskl (MKS Bierutów) bę
w
ramach szczupłego kącika „odpo
14:30 skutek braku juniorów oddał bez
10
Orlic®
było wprowadzenie tańców na lo- dzie startować n.a mistrzostwach Oku
wiedzi redakcji“ — Carecióla odnosił
gry 3 punkty.
gu (niedziela) w barwach Ogniwa i
d
’ zie do oficjalnego programu mi zgłosił
sukcesy przez szereg lat, startując na
na rekord Polski (junio ■
RADOMIA.« — SiKS SPÓJNIA
* Przyznana Szczecinowi organi
w wielu krajach, zawsze
strzostw wszystkich stopni, a więc rów) watak
A Kapitan sportowy POZB usta wyścigach
skoku w dal.
KIELCE 2:1 (0:1)
zacja
finałów
mistrzostw
Polski
w
jednak
„stajni“ „Mercedes-Benz",
krajowych, europejskich i świato # Heinówna i Krysińska — młode szczypiorniaku kobiet była pociąg- Honorowy punkt dla Kielc zdobył lił skład reprezentacji Poznania dokładnąw listę
sue esów Caracioli po
Świdnicy weszły do re
wych. Poza tym postanowiono, że lekkoatletkl
przeciwko Olsztynowi na dzień 12 dlać Panu możemy listownie.
"
Obie
trafnym. Zawody mimo po- Florczyk główką po kornerze.
prezentacji okręgu w lekkiej atletyce Ii nięcięim
JOZEF
SZPARA,
PILZNO. W spra
____
wystąpiły
.. .... y w osłabionych czerwca: ManelsSki (Warta). Jędrado zawodów w jeździe szybkiej Pierwsza skacze 1.35, a druga pchnęła wszedniego dnia cieszyły się znacz drużyny
nym powodzeniem i przyczyniły się składach. Sędzia p. Nawrocki (Kielce) szek (Warta), Ścigała (Włókniarz wie obozu radzimy zwrócić się do
tor musi mieć 4'00 m, a za ofi kula 9.5-6.
\
do propagandy tej gałęzi sportu. W — dobry. Widzów 2 tyś. Był to mecz Kalisz) Wytyk (Kolejarz Poznań), Zrzeszenia Sportowego Związkowiec
Piłkarze zanotowali nas-t. wyni najbliższym
cjalne konkurencje olimpijskie u- ki:& Dąb
(w Dębicy). Drużynę zgłosić do Okrę
czasie zostaną w Szcze towarzyski.
Poznań — Promień 7:4; Soli
Kaźmierczak
(Kolejarz Poznań), gowego
Związku Piłki Ręcznej Koszy
znano dystanse; 500, 1500, 5000 i darność — Mieszko 0:2 1 1:1; Związko cinie zorganizowane drużyny szczy
Grzelak
(Włókniarz
Kalisz);
Franek
kówki,
Siatkówki i Szczypiorek»^
10.000 m.
wiec Wrocław — związkowiec Wał ptom laka ZS Pionier i AZS.
H Poznania (Warba) i Tatarczyk (Kolejarz Po gdzie można
równocześnie otrzymać
brzych 7:0 i Dziewiarz — Gwiazda 6:0
* Dwa dni trwała mała olimpiada
przepisy i instrukcje.
znań).
Lekokatleci wrocławscy mają bar sportowców związkowych w Szcze
i ® 6 . czerwca na południowej
-ląyroia
A
Na
przystani
żegHerskiej
ZMP
poziom i tworzą bo- cinie. W ramach tej imprezy odbyły
stronie Tatr odbyły się jeszcze dzo wyrównany
najliczniejszy zespół w kraju się indywidualne mistrzostwa lekko odbyło się otwarcie sezonu wiosen
zawody narciarskie zjazdowców Np. w skoku wzwyż pierwszy Masior atletyczne, na których ustanowiono nego po którym nastąipiły zawody
czechosłowackich pod nazwą „Le m-a 1.71. czterech następnych 1.70 a pięć rekordów okręgowych. Buhl u- międzyklubowe. W kategorii olim
II Liga na półmetku
12 — 1 -65.
zyskał w skoku w dal 66Í cm, Zawadź pijek wygrał Knasiećki. w kategorii
tni slalom“.
! & Mistrzostwa bokserskie juniorów ka pchnęła kulą 878 om Bury osią L-ki zwyciężył Yachtklub Wielko
• Na posiedzeniu zarządu LICH rozpoczynają się w piątek. Startuje gnął w skoku o tyczce 320 cm. ten polski, w kategorii szalup .pierwsze
sam zawodnik przebiegł MO m płotki miejsce -zajął ZMP.
ligi hokeja na
W nadchodzącą niedzielę zostaną przyjdzie z łatwością. W Lublinie
w 18.7 sek.
lodzie) postanowiono, iż w mi- glelskim na czele.
rozegrane ostatnie spotkanie piłkar Lublinianka zmierzy się z Radomia
' Przed mistrzostwami piłkarskim: Piłkarski turniej błyskawiczny wy
A Na Warcie odbyły się regaty
pierwszej rundy o mistrzostwo kiem, który zajmuje drugie miejsce
Polski juniorów, kapitan sportowy grała drużyna Ogniwa., bijąc w finale wioślarskie z udziałem bosmańskich skie
w tabeli. Obie drużyny są wyrów
II Ligi.
ta W roku 1950. dozFN powołał ma obóz 25 młodzi ■ Spójnię 2:0.
W grupie północnej bardzo cieka nane, tak, że spotkanie to zapowia
Startować będą 4 ków. Mecz Wrocław — Prowincja zde * Potrzebowski członek miejsco załóg. Wyniki wyścigowe podwójne
— Bilma n) wie zapowiada się mecz w Ostrowie, da się naprawdę interesująco. W
najlepsze zespoły I cyduje o ustaleniu składu. (Ost)
wego AZlS-u, rozpoczął karierę lek I. AZSAZS(Kręglewski
II. czwórki1 wyścigowe gdzie grać będzie leader Garbarnia,; Toruniu Pomorzanin powinien zdo
koatletyczną w dniu Biegów Narodo przed
mistrzostw w roku
wych — 8 maja. Zwycięstwo na 3000 lekkie: 1) AZS, 2) TW Polonia czwór której zwycięstwo nad Ostrovią nie być dalsze dwa punkty na łódzkim
i9 i dwa najlepWidzewie, a Bzura w Pabianicach
metrów nieznanego dotychczas za ki półwyścigowe pań: 1) Pozn. Klub
MŻEMYŚL
■ze z Europy, wy- Pgl
na tamtejszym PTC. Zajmujące owodnika było znaczną niespodzianka. Wioślarski, 2) Poan. KI. Wiośl, II,
statnie miejsca w tabeli Ognisko
' tonione z trzech
w W tydzień później Potrzebowski re jedynki półwyścigowe: 1) Kręglew- Drobiazgi
prezentuje Szczecin w meczu z Wro
Siedlce i Gwardia Szczecin stoczą
grup: wschodniej,
cławiem osiągając nowy rekord okrę ski AZS. 2) El liman AZS czwórki
ze sobą w Siedlcach walkę o pozo
w której zagrają — Polska, Wę JAROSŁAW. Wyniki ostatnich spot gu na 3 km. Wreszcie w ub. niedzie półwyścigowe nowicjuszy :v 1) TW
Krakowskie
Polonia, 2) KW 04. czwórki .półwy
stanie w Lidze.
gry, Rumunia i Jugosławia, za kań o mistrzostwo klasy A podokrę- lę ten sam zawodnik na tej samej t.ta ścigowe
Leader grupy południowej, Tarno
Old boy: 1) TW Polonia. 2)
sie bije najlepszych miejscowych
chodniej — Holandia, Belgia, I gu przemyskiego: Rzem. K-S Kolejarz biegaczy
(mistrza marato TW Tryton czwórki bez ograni
• We czwartek. 9 bim. odbędą się vie, wyjeżdża do Częstochowy, gdzie
— Cukrownia Związkowiec nu 1948 r.)Osińskiego
Francja i Wielka Brytania, oraz Jarosław
Okroją
i
Chodkow
:l
kiego
czeń:
1)
Z
W
Polonia.
2)
AZS.
W
pun
spotka
się z będącą obecnie na dru
dalsze
spotkania
o
mistrzostwo
kla

Przeworsk 2:1 (0:1). Bramki dla Jaro
północnej — Dania, Szwecja, Nor sławia Begiej i Drewnik z karnego. Potrzebowski jest niewątpliwie ta ktacji ogólnej, zwyciężyło TW Polo sy A KOZPN. Graja: Tarnovia I gim miejscu Skrą. Zwycięstwo Skry
węgla i Finlandia. Zwycięzcy JKS Związkowiec Jarosław przegrał lentem, który wypłynął właśnie dzię- nia przed AZS.
b — Dębski w Tarnowie. Mościce na Tarnoyią leży w granicach 3ej
— Cracovia I b. w Moś cica oh, Wie możliwości. W Katowicach Baildon
grup spotkają się każdy z każ ostatni mecz w Przemyślu z tarnt. K-? I ki Biegom Narodowym. Po usunięciu
mankamentów
w
stylu,
zawodnik
ten
lei-rzem
0:10
(0:1).
A Sekcje kolarska Kolejarza Po czysta — Łobzowianka w Krakowie gości drużynę Chełmka i jest zde
dym.
8 15
i m.a wszelkie dane na dalsze poprawie
Kolejarz Przemyśl
faworytem. Górnik Ra
9 26:17 nie wyników. Należy się nim tylko znań zorganizowała wyścigi dla mło i Fablok — Korona w Chrzanowie. cydowanym
Cukrownia Przeworsk
@ Pływaczka sowiecka, robot JKS
® W okresie Zielonych Świąt od dlin gra z przemyską Polonią i po
13:25 solidnie zaopiekować 1 stworzyć mu dzieży na hulajnogach na ulicach
Związk. Jarosław 8
winien
zdobyć
dalsze dwa punkty.
nica fabryki traktorów w Stalin stal Stalowa Wola
20:31 lepsze warunki materialne niż do miasta, do których zgłosiło się oko były się turnieje piłkarskie LZS
tychczas:
(m Ćwik)
3
ło 50 chłopców. Pierwsze miejsce Prokocimia oraz GZKS Wieliczka w W Świdnicy Polonia przyjmuje zaj
gradzie, Ludmiła Wtoroua, która R.Z K.S Kolej. Jarosł. 8
zajął Henryk Pych ter przed Maria Wieliczce. W turnieju LZS Proko- mującą przedostatnie miejsce w ta
* *
w roku ub. przepłynęła na Woł
nem Flittem i Januszem Białasem. cim zwyciężyła Płószowianka. bijąc bel; kielecką Gwardię, a w Lipinacn
Z Kielc
dze dystans 148 km w 26,28 godz. JAROSŁAW. Spotkania o mistrz o
Po tych zawodach rozegrano wyścig Kabel 2:1 oraz w finale Prokocim Naprzód zmierzy się z wrocławskim
klany B pedokregu: .IKS Związkowiec
zapowiedziała, że w tym roku re Ib
— Cukrownia Związkowiec Tb Prze
kolarski dla licencji na trasie 51 1:0. W turnieju GZKS Wieliczka Pafawagiem. Należy oczekiwać łat
kord ten jeszcze poprawi.
worek 4:2; Rzem. KS Kolejarz Tb Ja LUBNA — G-RANAT (SKARŻYSKO) kim. Pierwszy był Wyd-arkiewicz puchar zdobyła zasłużenie drużyna wych zwycięstw gospodarzy.
rosław — Kolejarz Ib Przemyśl 3:0
(Stomil) 1,37.19.3 godz.. 2) Brosz czak LZS Bieżanowianke. która w finale
0:4 (0:2)
® Turniej tenisowy o mistrzo
L ... , A klasowym
,____ _ _
__ _ , (Gwardia Szczecin) 3) Frąckowiak pokonała GZKS Wieliczka 1:0 (1:0).
W spotkaniu
rozegrastwo Czechosłowacji na rok 1949, Z Częstochowy
nym 'ostatnio w Skarżysku Lubna z (Kolejarz. Poznań). W biegu dla kar
6 W turnieju piłkarskim junio Mistrzostwa juniorów
w którym Jędrzejowska i SkoKazimierzy Wielkiej uległa Granate- łowiczów na trasie 20 km. zwyciężył rów,
organizowanych przez LZS
KIELCE — RADOM 3:2 (0:2)
necki uzyskali tak piękne sukce A Na dzień 19 bm. projektowane
Bieżanowiankę zwycięstwo odniósł
KIELCE. Na boisku KS Granat
sy, odbywał się poraź pięćdzie jest spotkanie między okręgowe Śląsk
zespół Gaj. który pokonał w finale w Skarżysku odbyły się zawód?
siąty. Na liście zwycięzców wid Opolski — Częstochowa które odbę
i zespół Łazy 1:0 (1:0), Udział wzięło o mistrzostwo Polski juniorów po
się w Częstochowie. Jako przed
nieją największ sławy sportu te dzie
6 drużyn.
ni cez grać będą o mistrzostwo Polski
między Kielcami i Radomiem. Po
• Piłkarze krakowscy wystąpią interesującej grze zwyciężyli Kiel-,
„Jak
trenować
nisowego: Cocheta, Małecka, De juniorzy Łodzi i Częstochowy.
19 bm. w Przemyślu w 2 spotka czanie 3:2. Drużyna juniorów Okrę
niach przeciw reprezentacji piłkar gu Kieleckiego składała się z za
skiej Przemyśla. W pierwszym grać wodników Gwardii i SKS Tęcz?
Sport w Związku Radzieckim
będą juniorzy o puchar PZPN, w (Kielce) oraz Starachowickiej Stali
rzuty i skoki?66
drugim seniorzy.
i drużyn skarżyskich.
• Działacze ZKS Związkowiec (b.
W pierwszej części zawodów po
g-o, Wyścig na torze na dystansie
IlffSK. W lekkoatletycznych mi
działacze
kolarscy
RKS
Legia
Gar

mimo lekkiej przewagi Kielc, Redol.ttOfl m wygra! Ippolitow (WWS), a
strzostwach Białorusi, w których
barnia)
w
dążeniu
do
ożywienia
ko
miakowi udoje się zdobyć dwie
bieg dla kobiet na tym samym dy
startowało ponad 200 zawodników.
lar stw a krakowskiego, postanowili, I bramki. Stan 2:0 dla Radomia utrz?stansie wygrała Rutkowska,ja (Dy
Obrubowa ustanowiła nowy rekoro
Cykl artykułów na ten temat
począwszy od najtoliżBzyej niedzieli ' muje się do 38 min. przed końcem.
namo). Wyścig parami na 4 km
republiki w biegu na 80 m w wcza
wygra li Logu now i I Ippolitow
organizować szosowe wyścigi kolar W 40 i 43 min. kielczanie przy duSie 12.9 sek.
w opracowaniu
(WWS) w czasie 5,29.1. Wyścig pa
TASZKIENT. W mistrzostwach bo
skie co dwa tygodnie. Start i meta j żyn, aplauzie publiczności wyrów
rami kobiet na 2 km wygrały Rut.
kserskich Taszkientu tytuły mi
znajdować się będą stale w tym sa nują na 2:2. Obie bramki zdobywa
kowskaja i Ruhoj (Dynamo) w cza
strzów: Chegaj; Sakado w; Mielni
mym punkcie na .deptaku“, przy Wydymus. W dogrywce, już w pierw
sie 3.07. Wyścig za prowadzeniem
ków; Alichodrzajew; Bahlszkln;
Zygmunta
Heliasza
St. Miejskim. Trasa długości około szych minutach Mazurkiewicz zdo
motorów na dystansie 25 km wygrał
Baslinow i B'Oirzenko.
50
km. prowadziła bedzie w róż bywa zwycięski punkt dla Kielc.
Taraczkow
(Dynamo).
SWIERDLOWSK. Na otwarcie sezonu
nych kierunkach poza Kraków. Zgło Sędzia p. Budżko (Kielce) b. dobry.
tenisowego rozegrano na kortach KIJÓW, W Kijowie odbyły się zawo
dy pływackie, na. których padl re
Dynamo turniej. Zwyciężył Indrukszenia kolarzy niestowaezys-zony-ch Widzów 3 tys.
kord Ukrainy. Mistrz Związku Ra
son, który w finale pokonał Walte
oraz członków sekcji kolarskich
dzieckiego. Anatol Drapij osiągnął
ra 6:3. 6:2, 6:1.
b.
rekordzisty
świata
w
pchnięciu
kulą
przyjmuje sekretariat ZKS Związ
WYJAŚNIENIE
na 100 m dow. świetny czas 58.4
MOSKWA. Ponad 400 drużyn blerze
kowiec,
Kraków, ul. Sławkowskiego
sek. czas ten jest lepszy o 0,6 se
W 45 numerze naszego pism* ’
udział w mistrzostwach piłkarskich
kundy od minimum, wygranego dla
Moskwy. Większość drużyn stano
• Sekcja wioślarska AZS w Kra sprawozdaniu z mistrzostw kajako
tytułu mistrza sportu. Parfenow
wią zespoły fabryczne i szkolne. W
rozpoczynamy
kowie, przy pomocy WUKF zorga wych na Dunajcu, zamieszczonym n®
osiągnął na 100 m st. motylko
przyszłym tygodniu tozpoczną ł!ę
pierwszej stronie, podaliśmy omył®*1
nizowała kurs wioślarski dla stud en wo
wym i.46.6; Grebiennik przepłynął
przynależność klubową zawodni
rozgrywki o puchar Moskwy, w
oj nasi^pnym numerze
tów ASP i Politechniki. Kurs od ka Nowaka
500 m klasycznym 7.42.2; bijąc re
Jana. Wyjaśniamy, że Ncktórych weźmie udział około 600
był
się
z
udziałem
52
uczestników
kord
Ukrainy.
Czwarty
rekord
uwa-k jest członkiem ORMO Katowice,
drużyn.
kraińsk) pobiła Lub o w Kowalenko.
w tym 8 kobiet i trwał ponad mie a nie jak podliśmy. Gwardii K* MOSKWA. W Moskwie odbyło się
oficjalne otwarcie sezonu kolarskie
wice.
siąc. (t)

W nadchodzącą niedzielę zostanie
rozegrane w Warszawie na torze
żużlowym Skry pierwsze spotkanie
motocyklowe pomiędzy reprezenta
cjami Szwecji i Polski. Będzie to
drugi oficjalny występ naszych mo
tocyklistów na żużlu. W ub. roku
spotkaliśmy się z Czechosłowacją w
Warszawie, zwyciężając 75:73. Cze
si nie docenili naszych możliwości
i przyjechali do Polski bez swoich
najlepszych zawodników Stanislava
i Bosaka.
Żużlowcy szwedzcy, którzy nale
żą do najlepszych w Europie, przy
gotowują się do spotkania z Polską
bardzo starannie. Dwunastu najlep
szych zostało powołanych na obóz
treningowy, po którym zostanie wy
łoniona ósmeka reprezentacyjna,
która przyjedzie do Polski. Szwe
dzi, podobnie jak i nasi zawodnicy,
pojadą na maszynach marki Excel
sior-Japp, względnie Martin-Japp.
Maszyny ich są specjalnie przysto
sowane do reprezentacyjnego toru
,,Solvalla" o długości 1.000 metrów.
Ńa torze tym jeżdżą oni na Jappach
bez skrzynki biegów. Zawody odby
wają się u nich na czterech okrąże
niach toru, stąd też wniosek, że.
kondycyjnie Szwedzi będą od nas
lepsi. Większość zawodników cha
rakteryzuje duży wzrost i waga oraz doskonałe, wprost do perfekcji
doprowadzone opanowanie maszy
ny. Według opinii znawców ustępu
ją oni tylko Anglikom. Doskonali w
lecie motocykliści są znowu w zi-
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mie dobrymi narciarzami.
Przyjazd drużyny szwedzkiej do
Warszawy nastąpi w sobotę, 11-go
b. m.. o godzinie 8, przy czym już
po południu motocykliści odbędą
pierwszy trening. Spotkanie rewan
żowe przewidziane jest w miesiącu
wrześniu.
Nasi motocykliści również nie
śpią. We wtorek rozpoczął się w
Warszawie obóz kondycyjno - tre
ningowy z udziałem 13 żużlowców,
spośród których zostanie wybra
nych ośmiu reprezentantów. Właści
wy obóz odbył się w ub. miesiącu w
Lublinie. Zadaniem obozu warszaw
skiego jest podniesienie kondycji
zawodników i wypróbowanie no
wych Excelsior - Jappów.
A oto, co mówi o meczu wice
prezes PZM i członek Komisji
Sportowej inż. Sokołowski:
„Na żużlu jeździmy zaledwie od
trzech, lat, podczas gdy w Szwe
cji jeżdżą już kilkanaście lat. Ma
my doborowy materiał ludzki,
któremu do podniesienia poziomu
brak jest poważniejszych spotkań.
Również i jazda na Japach, z któ
rymi nasi zawodnicy spotkali się
po raz pierwszy dopiero ub. roku
wymaga innej techniki, niż jazda
na maszynach turystycznych, przy
stosowanych do wyścigów żużlo
wych. Podczas, gdy maszyny tu
rystyczne ważą około, a często i
ponad 150 kg, Japy ważą zaledwie
około 80 kg. Przeważnie wszyscy

Zygmunt Orłowicz
ma giosI

Po

Błyskawiczna

W Szczecinie

WĘDRÓWKĘ zaczynamy od da

lekiego Szczecina. Gdzież za
sięgnąć najpełniejszych wiado
mości jak nie u samego wizytatora
okręgowego mgr Rud. Aucha.
Z rozmowy dowiadujemy się, że
Igrzyska wywołały duże poruszenie
we wszystkich miastach podległych
Kuratorium. Wyniki — wbrew po
czątkowym pesymistycznym prze
widywaniom okazały się — jeśli
mowa o lekkiej atletyce — bardzo
dobre. Na uwagę zasługuje uczen
nica Liceum w Kołobrzegu Solek,
która osiągnęła:ma 60 m — 8.5 sek.,
w dysku — 29.05, w skoku w dal —
4.45, w kuli — 9 m. Zawody powia-

podróż

towe też dały ładne wyniki: 8.0 Pi
leckiej z Gryfina, 82 Bujewiczównej z Kołobrzega, 8.6 Sołtysikównej
ze Szczecina. W kuli: Sołkówna
9.00 m, następna Trawińska ze Zło
towa 8.15 m. Słabo przedstawia się
jedynie skok wzwyż. Na 4 X <5 m
pójdzie sztafeta z Kołobrzegu osią
gająca czas około 42.0 sek.
Z chłopcami jest gorzej. Do War
szawy pojadą napewno Skupny i
Leśniak z Kołobrzegu, Graczyk z
Koszalina (w dal 6.05 m) i Auksztulewicz ze Szczecinka (kula 14.58 m).
Przede wszystkim jednak Szczecin
weźmie w tym roku udział w pły
waniu we wszystkich konkuren
cjach tak dziewcząt jek i chłopców.
W grach również.

10 minut w każdym okręgu

przez

połowę

— Mamy trudności z ustawieniem
silnej reprezentacji — informuje
wiz. Auch — w naszym okręgu brak
jest nauczycieli w. f. o pełnych
kwalifikacjach. Dużo naszych wy
chowawców fiz. jest nauczycielami
tego przedmiotu z przypadku, a w
wielu szkołach w ogóle ich nie ma.
Ciężko więc młodzieży naszego
okręgu będzie walczyć z takim Po
znaniem, Krakowem czy Warszawą,
ale zrobi ona co będzie mogła.
Przygotowaniami do Igrzysk z
pełnym poświęceniem kierowali
prof. Al. Niklewicz i prof. Bron.
Kondratowicz ze Szczecina. Dzielnie
pomagała im ob. Halina Krzyszto
porska.
Gdańsk mocny

w lekkiej atletyce
Dowiedzieć się czegoś kónkretnego o przygotowaniach Gdańska do
Igrzysk jest bardzo trudno. Tak na
czelnik wydziału SP mgr Nawrocki
(o którego nagrodę walczono rok
tętnu we Wrocławiu) jak i wiz. Le
Katowice. Na boisku Pogoni w Ká- I Zajdel (Zawiercie) 41.31. Sztafeta 4X75
chowski
na wszystkie pytania od
Wicach odby się eliminację lekkoatle i jur,: i) Katowice (Neukirch, Perkow- (Chorzów); wzwyż Różalska (Sosno pijaka Oles:ński (Nagi), Chmipka, powiadają krótko: szykujemy się
wiec
i
Liguzińska
(Mysi.);
kula
An

Czajkowski
i
Klukas.
tyczne, mające wyłonić reprezentację - ski, Nowak, Stangrecki) 37.2; 2) Sosno
Lekkoatletyczna
reprezentacja i to mocno.
Okręgu SI. Dąbr. na Igrzyska do War wiec (Zyga. Dąbrowa. Kastur, Kolan drzejewska (Chorzów) i Parduła
Nasza młodzież zawzięła Się
szawy. Około 200 uczniów walczyło o ko) 37.3. Sztafeta 4 x 100: 1) Zabrze (Wirek), dysk Hanlerlokówna (So Śląska liczyć wiec będzie-29 zawod i —
ćwiczy zapamiętale. Kto pojedzie
Zajęcie pierwszych miejsc z ambicja (Dylong. Pałczyński, Ślusarek. Klu snowiec) i Trochówna (Dąbrowa), niczek i zawodników.
do Warszawy? W jakich barwach
która mogłaby posłużyć za wzór star kas) 47.6; 2) Katowice (Ilłg,. Kaczorów sztafeta 4 X 75: Piwowarówna, Pi
wystąpimy? jeszcze też tego nie
szym zawodnikom. Finaliści śląscy ski, Januszewski, Nelczarskl)
---"" —
50.8. tre anka, Troehówna i CzarnikówKatowice. W ramach odbywają wiemy — staramy' się o pieniądze
wykazali bardzo ładny styl — zapo Sztafeta olimpijska: I. Grupa (Czaj- na
.(Katowice).
cych się mistrzostw szkolnych okrę.
wiadają się na przyszłość b. dobrze kowski. Będkowski, Chaupka, Werjednolite umundurowanie.
Chłopcy: 100 m. Wojtowicz (G'.iw) gu Śląsko - Dąbrowskiego rozegra naUczniowie
crupa (KltiKas,
wtiuKas,
— są jednak pewne konkurencje (jak ner) 3.40.9 min.; II. Grupa
Gdańskiego Okręgu za
nip. skok wzwyż 1 rzut kulą u dziew Wojtowicz, Ślusarek, Olesiński) 3.44.4. i Będkowski (Sosn.). 'wzwyż Mi ne zostały w Katowicach spotkania notowali wyniki
przyzwoite
czę oraz dysk i oszczep u chłopców w
chalski (Zabrze) i Winnicki (Sosn.), w siatkówce żeńskiej, które przy. i zespołowo mogą bardzo
odegrać dużą rolę,
*
których uzyskane wyniki należy uw dal Wakstyl (K-ce). Żubr (Za niBsły wyniki:
znać za słabe, A oto wyniki poszcze
Katowice. Po finałowych rocgryw wiercie) i Ogórek (Wirek); Oszczep
Katowice — Bytom 1:2 (15:12 7:15, o ile będą walczyć z taką ambicją,
gólnych konkurencji:
lekkoatletycznych Okręgu Śl. Sidło (Szopienice) i tiarcorz (K.ce); 7:15), Sosnowiec — Bytom 2:0 (15:11, jaką obserwowano na zawodach w
Dziewczęta: 60 m.: 1) Piwowarówna kach
Dąbrowskiego, wyłoniona została re Kula Kudlorz (Mikołów), Będkow 15:12), Sosnowiec — Katowice 2:1 Elblągu. 100 m: 1) Rabenda (Sopot)
(K-ce) 8:0: 2) Pitrzanka (Chorzów) 8.1: prezentacja
i "Mach (Sopot) po 11.6. W dal: 1) OrŚląska na Igrzyska w ski (Sosn.) i Fice (Bytem), dysk Fi 15:5. 12:15 15:2).
3) Trochówna (Dąbr.-Górn.) 8.3. Kula:
1) Andrzejewska (Chorzów)1 7.08 cm; Warszawie. W skład jej wchodzą: ce (Byt.) i Sokołowski (Rybnik).
Mistrzem Śląska w siatkówce żeń i¡ łowski (Elbląg) 6.01 m, 2) Okoński
M tiBSfg STg&g
Dziewczęta: 60 m. Piwowarówna 1.500 m. Werner (Chorzów) i Olesiń- ski ej została drużyna r
2) Ptwowarowna 1 Parduła (Wirek) po
.
7.58: 4) Czernik Katowice) 7.46: Dysk: (K-ce),. Pitrzanka (Chorzów). W dal: ski (Bytom). 4X 100 m Będkowski, Sosnowiec, 2) Gimn. Og. Bytom,. 3)
- > i 1.70 m, 2) Kownacki (Gdańsk) 1,65 m,
1) Hamerlakówna. (Sosnowiec) 23.61; 1) Liguzińska (Bytom) i Pitrzanka Wojtowicz. Grycner i Lewicki; olim Gimn. Og. Katowice.
Trochowna (Dąbr. Góm.) 23.60 ; 2) Li, 3) Cacuła (Kościerzyna) 1.60 m.
mąnska (Mikołów) 21.31. Wzwyż: 1)
llltnnnmm
5 kg: 1) Kownacki
' (Gdańsk)
Różalska (Sosnowiec) 1.39.5 cm: 2) Ll13.69, 2) Durnicz (Kwidzyn) 13,17 m.
guztaska (Mysłowice) 1.35: 3) Tomanów
Z
iiiBiycł®
otręfów Dysk 1 kg: 1) Piórkowski (Gdynie)
na (Chorzow) 1.27.5. W dal: 1) Ligu49.68 m,, 2) Wiśniewski (Elbląg)
zinsfca (Katowice) 4.77 om; 2) pitrzan
46.56 m — znowu mocna para, 3)
ka (Chorzów) 4.58: 3) Matlskówna to
pole) 4.56; 4) Piwowarówna 4.40: Au
Frączak (Gdańsk) 43.97 m. Oszczep
gustyniak 4.19. Sztafeta 4 x 75: 1) cho
600
gr: 1) Skarżyński (Gdańsk)
myślowo Węglowe, 4,32, w żeńskiej 3 X 100 Lewicki. Rotkiewicz, Li
rzów (Pitrzanka, Augustyniak. Jaków Kraków
m. 1.500 m: 1) Gończ (Star5X50 zmiennym gimn. Joteyko 2.49,2. piński; sztaf. 5 X 50 Lipiński, Kaj 43.06
na, Wałoszezyk) 43.0: 2) Katowice (Jac
„__ i. Plichciński (Gdynia) obaj
gard)
Na
podstawie
wyników
osiągnię

da,
Lewicki.
Zalewski.
Iwanicz.
kowiakowna, Bajkówna, Skibianka,
KRAKÓW. Dla uczczenie Kongre tych na tych zawodach jak też ob
po 4.26.0, 3) Kozakiewicz (Elbląg)
Piwowarówna) 46.3.
Związków Zawodowych Kurato serwacji zawodników specjalna ko ŚWIDNICA. Rozegrane mistrzostwa 4.27.0 i 4) Bełdowicz (Wrzeszcz)
, ™N pcy: fi0 ra itm.: 1) Czajkowski su
rium
Krukowskiego
Okręgu
Szkol

4.27.1. 4 X 100 m: 1) Sopot — 47.1
(Gliwice) 7.1; 2) Gorczaty (Mysłowice)
wyłoni skład reprezentacji lekokatietyczne Zawodowych Szkół sek.,
"2; 3) Ślusarek, Żubr. Wilczyński nego zorganizowało zawody w róż misje
2) Elbląg — 47.1 sek. Olimpij
Centralnego Przemysłu Mineralnego
wszyscy po 7.1 sek. 1.000 m. jnr. 1) nych dyscyplinach sportu mające krakowskiego Okręgu Szkolnego, (p) z udziałem uczniów z Piotrkowa, By ska: 1) Elbląg (Kozakiewicz, Kania,
Bruszynski (T. Góry) 2.50.0; 2) Rak charakter nie tylko propagandowy
tomia, Opola, Ziębic, Suliszowa; Tomaszewski, Cichy) — 3.41.8 min.,
*
(Lubliniec) 2.52-3 min. MO m: 1) Wolto ale także eliminacji do Ogólnopol
Szczytnej, Solić - Zdroju i Świdnicy 2) Sopot — 3.42.0.
wicz (Gliwice) 111.2; 2) Będkowski (So
ZAKOPANE.
Zawody
lekkoatlety
oz
—
przyniosły następujące wyniki:
29 maja odbyły się w Tczewie
mowiec) 11.2; 3) Chaupka (Rybnik) skich Igrzysk Młodzieżowych jakie ne szkół średnich, odbyte przed zbli 100 m — 1) Orzechowski (Swidn.)
B.5: 4) Klakus (Zabrze) 1)1.5; 5) Lewic odbędą się w Warszawie. Zawody żającymi się Ogólnopolskim Igrzy 12.2 sek.; 2) Kaftan (Swidn.) 12.7 sek.; mistrzostwa, w grach uczenie w siat
B (Lubliniec) 11.5. 1.500 m: 1) Olesiń te zgromadziły na starcie około 300 skami Szkolnymi, przyniosły naogół 3)) Paslch (Suliszów) 12.9 sek. 1.000 m kówce: 1) III Gimn. we Wrzeszczu,
— 1) Mąkosza (Ziębice) 3.66.0 min.; 2) Lic. Handl. Sopot, 3) Lic. Ped.
$k^Syk»m1 i Werner po 4.31.0 min.. chłopców i dziewcząt, którzy repre słabe wyniki.
3) -Wilert (Bytom) 4.33.4. Wzwyż: 1) Mi
Wichura (Swidn.) 3.06.8 min.; 3) i Lębork, 4) . Gdańskie Techniczne
Bochnię. Białą, Chrzanów, chłopcy: 100 m — I) Wargońskl 2)
chalski (Lubliniec) 1.72 cm: 2) Mieh- zentowali
Pierzchała (Suliszów) 3.07.2 min. Zakł. Naukowe, 5) Gimn. Tczew,
2) Paradysz (LO) 12.7; 3) Sitko Wzwyż
meygki (Lubliniec) 1.62.5 cm: 3) Będ Krzeszowice, Myślenice, Oświęcim, 42.5!
— 1) Bilewicz (Sobce Zdrój)
12.8; kula (5 Irg) — 1) Obrechta
kowski (Sosnowiec) 1.62.5: 4) Winnic- Tarnów, Wadowice, Żywiec i Kra (LH)
cm; 2) Lipiec (Swidn.) 145 cm; 3) 6) Gimn. Kwidzyn. — Na reprezen
(PSIPD) 12.13; 2) Sitko 11.65; 3) Czar 150
Ki (Sosnowiec) 1.62. W dal: 1) Wakstyl ków.
Szołomickl
(Swidn.) 140 cm. W dal — tację złożą się uczenice z Wrzesz
niak 11.12 m. Dysk — 1) Obrechta 34.13
(Katowice) 6.53: 2) Michniewski (Lubi!
Kaftan (Swidn.) 5.09 m; 2) Zając cze i Sopot. Skład jest mocny 1 ła;
Konkurencje żeńskie: 60 m: 1) 2) Myszkowski (LO) 33.68; 3) Gąsienica 1)
(Swidn.)
4.99;
(Swidn.) dnie gra. W jor dance Gimn. z Tcze
mec) 6.39: 3) Kansik '(Zabrze) 6.18: 4) Białkowska
(Bochnia) i Dzemboro- łóżkowy 32.05. Wzwyż — 1) Wargow- 4.90. Kula: —3)1)Orzechowski
Skowron (Swidn.)
Czajkowski (Gliwice) 6.12; Ogórek (Wi
i Dudaj po 1.55; 3) Paradysz 1,45: 11.06 m; 2) Dejneko (Swidn.) 10.54 m; wa pokonało koleżanki z Wrzeszcza
rak) 6.11; 6) Żubr (Zawiercie) 6.10. wicz (Tarnów) 8,2; 2) Świeża (Kr.), sM
— 1) Sitko 5.50; 2) WargowMazurek (Ziębice) 10.39 m. Granat 8 : 7.
1) Sidło (Szopienice) 41.90: 2) Maciejowska, Białkowska obie z W dal
5.40; 3) Myszkowski 5.30. Oszczep 3)
Tego samego dnia w Lęborku
(500 gr) — 1) Pawelak (ZIb) 60.70 m;
Gąrcorz (Katowice) 38.90 : 3) Ludwig Tarnowa i Abram N. Sącz wszyst śkł
(sw)
gr)
—
1)
Fortecki
41.02:
2)
Obreah2) Górnicki (Swidn.) 53.60 m; 3) Adam walczyli chłopcy. W siatkówce mi
^G-?ry?AS8'76: Kula: 1) Kudlorz (ML kie czas 8,3. Sztafeta 4*75 m: 1) Tar ta 4045; 3) Niedźwiecłti 38.40 m.
czyk (Szczytna) 55.94 m. 4 x 100 ni — strzostwo zdobyli uczniowie Gimn.
fołów) 14.09: 2) Będkowski (Zawiercie: nów 42,8 w składzie Maciejowska.
14.00; 3) Fice (Bytom) 13.61: 4) SokłowDZIEWCZĘTA: 8) m - 1) Piekar 1) Świdnica 50.2 sek.; 2) Opole 54.5, im. Boi. Chrobrego z Sopot, 2) ConSM (Rybnik) 13.55. Dysk: 1) Fice (By- Białkowska, Dzemborowicz i Salo czyk 8.5: 2) Aleksander 8.9; 3) Molek 3) Suliszów 55.2; 4) Szczytna 55.3. Szta redium z Gdańska. 3) Gimn. Ogóln.
4„6,-5®; . ?) Sokołowski (Rybniki mon; 2) Chrzanów 44,8; 3) Kraków 9.0. W dal — 1) Molek 4.25; 2) Aleksan feta olimpijska — 1) Świdnica 3.56.0
*>.55; 3) Wójcicki (Zawiercie) 43,21: i' 45,2. W dal: 1) Dzemborowicz (Tar.) der 4.1'8: 3) Knapczyk 4.12. Wzwyż — min.; 2) Ziębice 3.57.0 mim.; 3) Suli
4.04.0 min.; 4) Sztzczytna.
4,83; 2) Bulżanka (Kr.) 4,79; 3) Biał 1) Piekarzyk 1.20; 2) Mlśkiewicz i Mo szów
W piłce nożnej mistrzostwo zdobyła
Jarosław
kowska (Boch.) 4,50. Wzwyż:.- 1) Bo lek po 1.15. Kula (5 kg) — 1) Niemiec Świdnica
¡przed Opolem. Szczytnem i
rowiec 140 cm; 2) Buczek (Ter.), 7.42: 2) Piekarzyk 6.73: 3) Płatek 6.67. Sułiszowęm; w koszykówce — Swid-.
Moroz (Kr.), Bulżamca (Kr.) wszyst Dysk — 1) Tyryboń 25.18; 2) Płatek nica przed Ziębicami, Solice-Zdro- JAROSŁAW (Grot). W Jarosławiu
Jordanka i piłka wodna kie 130 cm. Kula: 1) Konik (Kr.) 23.59: 3) Niemiec 21.37 m.
a w siatkówce — odbyły się wojewódzkie zawody lek
W siatce Państwowe Liceum Budo jem i Sutiszówem
przed Jaworem, Szczytną i koatletyczne młodzieży szkolnej wo
11,13; 2) Czerpał (Tar.) 8,30; 3) Lech wlane przegrało z Państw. _ Liceum Świdnicą
jewództwa rzeszowskiego, o mistrzo
Ziębicami.
rozgrywane będą jako (Tar.) 7,33; 4) Mazanek'7,08. Dysk: Ogółu. 0:2 (15:17, 14:16); Lic. Handl. —
stwo Okręgu Szkolnego. Udział w za
Konik (Kr.) 35,76; 2) Czerna! (Tar.) PLB 2:0 (15:13 16:14); Lic. Ogoln. 2:0
wodach wzięli zawodnicy Jarosławia,
Gdańsk
mistrzostwo Polski
Przemyśla, Łańcuta, Biecza, Dębicy;
25,26; 3) Figwer (Biała) 24,39.
W koszu: Państw. Liceum Budowl.
Tarnobrzega.
Sanoka. Krosna. Mielca,
Konkurencje męskie: 100 m: 1) — Liceum Handl. 19*46 (11:15); Liceum
WARSZAWA. — Na zebraniu
GDAÑSK. W najbliższą niedzielę Gorlic, Stalowej Woli, Kolbuszowej,
Ogółu. — Państw, ic. Budowl. 23:20
Przeworska,
Rokitnicy
Dębowca IW.
Komitetu Igrzysk Ogólnopol Kubacki 11,5; 2) Kaprian (Tar.) 11,6; (15:9). (hak)
na Stadionie Miejskim we Wrzesz Wyniki: Konkurencje męskie:
100 m
skich pod przewodnictwem kura 3) Rodański (Kr.) 11,7. 200 m: 1) Kaczu
odbędą
się
pod
protektoratem
1)
Orliński
(Jarosław)
11.6:
2) Sura (Ja
tera
okręgu warszawskiego, prian (Tarn.) 24,4; 2) Wideł (Kr.) Wrocław
ministra
Oświaty
Stanisława
Skrze

roslaw)
11.0:
S)
Szafraniec
(Jar.)
'1.9;
3) Rodański (Kr.) 24,6. 1.500 m:
mgra, Dobosiewicza, uchwalono 24,5;
szewskiego, Szkolne Igrzyska Spor 1.500 m: 1) Horak (Przemyśl) 4.31; 2)
1) Bogucki (Niepołomice) 4,25; 2)
nadać turniejom piłki wodnej i Trojak
Czerw
etnak
(Jar.)
4.35.4;
3)
Kurek
(Prze
Wrocław.
(ZbS)
Oficjalny
skład
towe
wybrzeża.
(Kr.) 4,31; 3) Krasowski (Bo reprezentacji młodzieży szkolnej
4.35.5. Sztafeta 4 x 100: 1) Ja
lordanki, jakie zostaną rozegra chnia) 4,33.
Podobna impreza urządzóna już myśl)
Sztafeta 4*100: 1) gim. Okr. Wrocławskiego został ustalo byja
I (Orliński, Sowa Sura. Szafra
ne w czasie Igrzysk, charakter VIII (Kr.) 47,9;
dwa lata temu i cieszyła się rosław
nieć)
43.1;
Jarosław II (Mikołajczyk
2)
Kraków
kombi

szkolnych mistrzostw . Polski, nowana 48.6; 3) Bochnia 48,8. Szta ny. Na Igrzyska do Warszawy wy kolosalnym zainteresowaniem. Rów Walaszek, 2)
Jurkiewicz Szaliński) 49.1.
nież tegoroczna impreza zapowiada Sztafeta Olimp.: 1) Przemyśl 3.43; 2)
chociaż nie wejdą do ogólnej feta olimpijska: 1) Kraków (kombi jeżdżają:
punktacji Igrzysk.
Dziewczęta 60 m. Wilhelm* i Ma się niezwykle ciekawie. Poprzedzi ją Jarosław 3.47; 3) Jarosław II 3.52.6.
nowana) 3.43,2. Oszczep: 1) Pactwa
dal: 1) Radwański (Gorlice) 5.65; 21
W jordance przewiduje się u- (Chrzanów)49,06; 2) Pitad (Tarnów) zur; wzwyż Rączewska i Hain, w przybycie sztafety kolarskiej i za W
(Jar.) 5.38: 3) Sowa (Jar.) 5.32.
dział zespołów: Łodzi, Kielc, 47,41; 3) Kopczyński (Chrzanów) dal Rączewska i Dzisiówna, kula palenie znicza. Program przewiduje Skorka
Wzwyż;
i) Kudłak (Jar.) 1.65; 2) Duda
Krakowa, Pomorza, Śląska, Wro 40,82. Dysk: Bokus (Kr.) 46,73; 2) Straszyńska i Krysińska; dysk Brosz defiladę sportową z udziałem dru (Jar.) 1.63: 3) Pyzik (Gorlice) 1.63.
cławie, Warszawy i prawdopo Święch (Myślenice) 45,06 : 3) Rusin kłowicz i Krysińska. 4 X 75 Mazur, żyn harcerzy oraz hufców szkolnych Dysk: 1) Idzikowski (Stal. Wola) 41.83
dobnie Lublina; w piłce wodnej (Myślenice) 45,37. Kula: 1) Bokus Lipińska Rączewska Wilhelm: i S.P., następnie podążać będą w de 2) Dobnoczyńskl (Jer.) 40.42; 3) Pyzik
(Gorlice) 38.41. Poza konkursem Sza
uczestniczyć będą napewno poza (Kr.) 14,28; 2) Hareńczyk (Kr.) 13,42; rez, Górecka; siatkówka Ziębówna, filadzie kolumny chłopców i dziew liński
(Jar.) 41.45. Kula: 1) Dobroczyń
Ganozyrczyk, Korzu- cząt szkół średnich i podstawowych ski (Jar.)
Warszawą — Łódź, Śląsk, Kiel 3) Sochacki
(Oświęcim) 12,65. Grelówna,
14.67; 2) Kocan (Przem.) 13.50
a
następnie
kolumny
uzupełniające
ce, Kraków i Poznań; spodzie Wzwyż: 1) Hajduk Tarnów 165; 2) chowska Widecika. Takielak, Mar
3)
Idzikowski
'St. Wola) 12.80. Poza
wane jest zgłoszenie Pomorza i Janiszewski (Kr.) 160; 3) Rusin (My- ciniak. Straszyńska. Pływanie: 50 z modelami jachtów itd.
konkursem Szaliński (Jar.) 13.48. Osz
Same
pokazy
staną
się
wielką
ma
dow.
'Fijałkowska.
Jasinowska,
rez.
czep:
1)
Mislołek
(Tarnobrzeg) 41. 2)
Gdańska. Kierownictwo turnie lenice) 155. W dal: 1) Święch (My
Duda (Jar.) 33.35 ; 3) Bauer (Przemyśl)
ju powierzył przewodniczący ślenice) 627; 2) Rodański (Kr.) 614; Maternowäka; 50 wznak. Fijałkow nifestacją dorobku młodzieży szkol 33.08.
z
ska, Soroka rez. Czesiawska; 100 nej województwa gdańskiego w wy
Komisji Sportowej Igrzysk inż. 3) Kubacki (Kr.) 588.
Idas. Soroka Jasinowska Szpindu- chowaniu fizycznym. Rozpoczną się KONKURENCJE ŻEŃSKIE: 00 m'
Paruszewski znanemu działaczo
W punktacji zespołowej I) Kra ra, rez. Czesławska: sztafeta 5 X 50 one od gimnastyki chłopców szkół 1) Welc (Jar.) 8.3: 2) Mińska Krym.
(Jar.) 8.8; 3) Hryszko (Sanok) 8.8. Po
wi w sporcie pływackim ob. ków 252.5 pkt, 2) Tarnów 147 pkt„ 3)
Fijałkowska, Ma tarnowska, Budho- podstawowych, następnie @00 dziew za konkursem Mlchancio (Jar.) 8.7. —
Dzięgielewskiemu. (—)
Bochnia 66,5, 4) Chrzanów 64 pkt., lec. Soroka Straszyńska.
cząt szkół podstawowych zademon ■Sztafeta 4 x 75: 1) Jarosław 42: 2) Tar
5) Myślenice 38 pkt., 6) Oświęcim
ćwiczenia gimnastyczne, po nobrzeg n 48.5; 3) Tarnobrzeg I 49.3.
Chłopcy: 100 m. Lamos i Wompel; struje
7 pkt., 7) Nowy Sącz 5,5 pkt, 8) Bia
cżym odbędzie się walka na bagne Wzwyż: 1) Bolanowska (Przemyśl) 134
Debry wynik uczennicy ła, Żywiec po 5 pkt., 9) Wadowice 1.500 m. Szybejko i Grzywa; wzwyż ty, z udziałem 600 junaków. Pokazy 2) Kumysz (Łańcut) 124: 3) Michno (Ja
Masior i Lewandowski: 'w dal Dzi124. W dal: 1) Welc (Jar.) 4.61:
4 pkt.
lekkoatletycznej chłopców rosław)
2) Wilk (Biecz) 4.21; Kula: 1) Mińska
i Jewniewicz: kula Soroka i zaprawy
Wyniki pływania: dziewczęta: 50 dzik
zademonstruje grupa złożona z 600 (Jar.) 7.86: 9) Szałapak (Jar.) 7.80: 3)
Malanowski;
dysk
Soroka
i
Andrzej
osTRowiEp Świętokrzy m dow.: 1) Planeta 0.49,3; 2) Hero
młodzieży, a gimnastykę dziewcząt Szymańska (Jar.) 7.04: Dysfc: 1) Sza
czak: oszczep. Jewniéwicz i Przy szkół
ski. — Na zawodach lekkoa- dy cka 0.54,3. 50 m grzb.: 1) Dobra- bylski;
średnich reprezentować bę łapak (Jar.) 26.40: 2) Salwach (Jar.)
4
X
100
m.
Lampa.
Różyc.
21.67; 3) Mińska (jar.) 21.01.
atletycznych, mających na ce nowska 0,54; 2) Planeta 0,56. 100 m ki, Wompel i KazulenaS: <Ximp:jskä dzie 800 dziewcząt.
W dalszym ciągu Igrzysk rozegra
lu wyłonienie szkolnej repre klas.: 1) DobrAnowska 1.35,0; 2) Ku Malanowski. Dziel. Kozulenas i
ne zostaną finały lekkoatletyczne i CIECHANÓW. Rozegrane «potkanie
1,45:
zentacji, uzyskano kilka bar likKonkurencje
męskie: 100 m dow.: Lampa.
w grach sportowych o -mistrzostwo piłkarskie drużyn szkolnych — mi
dzo dobrych wyników: w rzu 1) Kornecki 1.10,8#
Siatkówka: Szlif. Gruda Adam, kuratorium. Igrzyska przyniosą rów strza Warszawy Gimn, 1 Lio. T. Ko
2) Kękuś 1.14,2.
z miejscowym zespołem
Beształyga.
Grzdozak
Ptak,
Albin,
cie dyskiem A. Ozga (Państw. 100 m grab.: 1) Kękuś 1.21,4; 2) Za
nież wystąpienia poszczególnych ściuszki
Państw Gimn. i Liceum Z. Krasińskie
Gimn. im. J. Chreptowicza) u- górski 1.23,4. 200 m klas.: 1) Jucho* Dzidzik. Har.aczewskl.
szkół, które zademonstruję pok&ay go
zakończyło się nikłym, ale w peł
zyskała 30,05 m, a Z. Stwórz — ski 3.18,6; 2) Stroma 3.33,8. W szta Koszykówka: Wróblowicz, Terlec w gimnastyce przyrządowej.
ni zasłużonym zwycięstwem gości 8:2
fecie męskiej zwyciężyło Lic. Prze- ki, Kurylea Kasprów. Mazur. Jur
26.65 m.
czak, Olchowy. Bubień. Mikołaj
czyk Dylewski. Szczyplorniak: Ha Redaguje Komitet: Adres Redakcji: Katowice, uL Młyńska 9. Telefony
naczewski, Romanowski. Nągda, 309-73 (wewnętrzny 004), 397-24, 353-82. Administracja: Katowice, ul Młyń
Młodziankowaki. Luty. Jurczak. Bu- ska 9. bel 309-73 (wewn. kier. 009, dział prenumeraty 003). Sekretariat
Do Prenvmerotoröw !
bień Mikołajczyk. Olchowy Kacz komitetu redakcyjnego dodatku .Szkoła ma głos" z. Orłowicz — Warszawa
marek
Wróblew! oz. Terlecki. Ku- ul. Rakowiecka 23. — Konto P K. O. IH-4950. Wydawca: „Czytelnik“ Kato,
Zawiadamiamy, że z dniem 1 lipca br. obniżamy cenę Prenu
wice, ul. 3 Maja nr 12. — Redakcja warszawska Warszawa, ul. Marszał
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nr 3—5, telefony: 876-83 i 876-84. Redakcja w*Krakowie: Wielopole,
Pływanie: 100 dow. Lipiński i kowska
nr 1. teł. 545-60. — Drukarnia nr 9 Spółdzielni Wydawniczo-Oświatowej
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każdego miesiąca na miesiąc następny.
rez. Rotkiewicz: 200 klas. Rotkie na z odbiorem na miejscu w Katowicach zł 80.—, z przesyłką poczt, zł 95.—.
R 020180
wicz, Petruseeldae. Kampf; srtaf.
Administracja Prasy
Szkoły Śląska gotowe do Igrzysk

Polski

Gdańsk. W koszykówce mistrzami
pozostali uczniowie „Connadium",
czyli jaśniej mówiąc Liceum Bu
downictwa Okrętowego, 2) Lic.
Handl. Sopot, 3) Gimn. Tczew. W
szczypiorniaku tryumfowało Gimn.
z Kościerzyny, które reprezentować
będzie okręg gdański na Igrzyskach,
2) IV Gimn. z Gdańska, 3) Conradium.
Białystok sie liczy
aa sakcasy
Białystok weźmie udział w Igrzy
skach — choć w niepełnym skła
dzie. Nie ma przede wszystkim peł
nej ilości pływaków, a po drugie
nie ma na tyle pieniędzy, aby wy
słać cały zespół. — Nie poślę jordanki. Owszem, dziewczęta chętnie
by w jordankę grały, nawet bardzo
chętnie, ale kto ma je uczyć?
Tylko połowa szkół w białostoc
kim ma obsadę nauczycielską w
dziale w. f. a i z tego część to de
biutanci, ludzie najlepszej woli, ale
którzy jeszcze szkolą się na kur
sach. — A młodzież do sportu się
garnie — ale cóż, nie ma przyrzą
dów, nie ma piłek, nie ma sprzętu.
Jeden dysk na 300 ćwiczących
uczennic i jedna piłka na 40-osobowy trenujący gry zespół chłopców.
Jelczesz w takich warunkach mło
dzież okręgu białostockiego może
rywalizować z innymi okręgami?
Ale przyjadą do Warszawy, Cie
szą się na ten wyjazd i szykują
solidnie do występu. 25 i 26 maja
odbyły się w Białymstoku między
szkolne okręgowe mistrzostwa lekko
atletyczne o nagrodę przechodnią
kuratora okręgu. Były one elimi
nacją na Igrzyska. Najlepsze wy
niki to: u dziewcząt — na 60 m
8.8 sek. (Kurcewicz Białystok),
4.55 m w skoku w dal (Kozłowska
Białystok), 1130 m wzwyż malutkiej
Królewskiej, znanej już z Wrocła
wie, gdzie już ją „pchełką" ochrzczono, 9.01 m Kozłowskiej w
kuli i 21.82 m w dysku (Trzmiel Su
wałki), 4 X 73 m Białystok 42.6 sek.;
u chłopców — 11.9 na 100 m (Zagórecki Białystok), 5.99 m w dal (Po
pławski Białystok), 1.60 m wzwyż
(Zagórecki), 12.49 m w kuli 5 kg
(Naglik Suwałki), 38.25 m w dysku
(Lenkiewicz, Bielsk Podlaski), 47.49
m w oszczepie (Dąbrowski Biały
stok), 4.35.3 na 1.500 m (Krawco
wi cz Augustów), 49.5 sek. na 4 X 100
(Białystok) i 3.30.5 w sztafecie olim
pijskiej (Bieldk Pódl.).
Po drodze rozmyślam, jak to jest,
że wśród tylu setek . dziewcząt i
chłopców, wysyłanych na obozy i
kolonie z tego okręgu, nie nauczono
nawet 20 osób pływania ne czas. —
A przecież i Białystok i Łomże mają
dobre, dawne tradycje sportowe.
Lafclm jest ifebrej myśli
W Lublinie, jeśli chce się zasię
gnąć informacji sportowych o mło
dzieży szkolnej, należy się udać do
motoru sportu lubelskiego, naczel
nika wydziału SP ob. Mazie. Tym
razem jednak naczelnik kieruje nas
po informacje do desygnowanego na
kierownika reprezentacji wizyt.
Stan. Reiznera, Ten jeśli idzie o wy
stęp lubliniaków jest dobrej myśli:
— Nie powstydzi się nasza mło
dzież. Nie wiele mieliśmy czasu na
przygotowania, ale zrobiliśmy dużo.
Mamy zresztą za sobą solidną pracę
zimową, która szczególniej w grach
dała nam mocne zespoły i o ile Lu
blin nie natrafi w losowaniu od
razu na najmocniejsze zespoły.
— Jordanki Lublin nie obsadza. —
Wyrażamy zdziwienie z tego po
wodu. No bo jakże? Mając tak do
bry zespól koszykarek wystarczy
przecież ze dwa, trzy treningi, aby
uczennice przestawić na jordankę.
Obsadza natomiast pływanie.
Dobrą będzie obsadę w lekkiej
atletyce. Pytamy o wyniki i na
zwiska. W odpowiedzi otrzymujemy
cyfry. U dziewcząt: 8.7 sek. na 66 m,
43.5 w sztafecie, 4.41 m w dal,
24.04 m w dysku, 8.55 m w kuli.
U chłopców: 11.8 sek. na 100 m, 6:06
i 6.04 m w dal, 1.66 m wzwyż, 14.75 m
w kuli 5 kg, 41.30 m w dysku i
43.47 m w oszczepie. Rzeczywiście
wyniki zupełnie dobre.
Dziękujemy wiz. Reiznerowi za
wyczerpujące informacje i siadamy
na pociąg pośpieszny Lublin—Kato
wice, aby zdążyć do Kielc.

Informacje — gdzie? Oczywiście
u okręgowego wizytatora w. f. ob.
Bron. Mucieha
— Okręg kielecki obsadzi w War
szawie wszystkie konkurencie, nie
wyłączając jordank: i turnie’u piłki
wodnej. Mamy przeć’eź w naszym
okręgu takie usportowione ośrodki
jak Częstochowa, Radom, Kielce 1
Ostrowiec — mówi z dużą satysfak
cją nasz informator. — Cieszymy
się na turniej jordąnki. Nareszcie
poza siatkówką coś Ł gier bieżnych
dla dziewcząt. Kierownikiem naszej
reprezentacji będzie prof. Stan.
Czarnocki z Kielc.
Eliminacji jeszcze nie ukończono,
ale sądząc z raportów po zawodach
wé wszystkich rejonach Kielce będą
miały mocny głos we wszystkiem.
Zainteresowanie zawodami w ca
łym okręgu jest b. duże. Z Radomia
wybiera się na. otwarcie Igrzysk
cała wycieczka.
Pytamy jeszcze o nazwiska i wy
alki.
— Po 8 czerwca, po 8 czerwca -rpada odpowiedź.
.
— Trudno, poczekamy do 8 czerwca.
Wracamy do Warszawy. Objazd
połowy Polski skończony.
Zygmunt Orłowicz.
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Wśród obiecujących lekkoatletyków

M. Orłowicz

Ziemia

Tereny wczasowe I turystyczne

Lubuska

JEDNYM z najbardziej zapozna Przepiękny fragment starej puszczy gotyckie kościoły w Ośnie i Świe wo - winogronowych, obliczone na
nych terenów turystycznych w

dębowej z kilku olbrzymimi, czę bodzinie, kościół barokowy w Para
głównie w sierpniu,
Polsce jest Ziemia Lubuska, o- ściowo już uschniętymi dębami za dyżu i rokokowy w Rokitnie), ratu frekwencję
wrześniu i październiku.
bejmująca 14 powiatów w woje chował się nad jeziorem Niesulica. szów,
często
.
pałaców
i
dawnych
Gdy
bawiłem
we wrześniu 1948 r.
wództwie poznańskim od granic koło wsi Przełazy.
zamków, obróconych obecnie na na Ziemi Lubuskiej, widziałem, że
Polski z r. 1939 po Odrę. Tereny te
rozmaite cele. Kilka miast zachowa mimo prześlicznej pogody jedne
Raj dla kajakarzy
odzyskane w r. 1945 objęto ogólną
to jeszcze dobrze swoje średnio z domów wypoczynkowych jak
nazwą Ziemi Lubuskiej, chociaż
wieczne
mury. baszty i bramy miej Wojnów, były już zupełnie puste,
nazwa ta jest historycznie uzasad- Krajobrazowo należy północne i skie. Dokoła
są nimi otoczone do ipne jak Czerwieńsk prawie puste.
liona tylko dla części tego terenu. środkowa część Ziemi Lubuskiej je tychczas jeszcze Ośno i Strzelce Sądzę,
że już w tym roku powinna
szcze do bogatego w jeziora Pojezie Krajeńskie. Malowniczością staro w tej dziedzinie
zaistnieć radykal
Nieco historii
rza Bałtyckiego. Wzgórza moreno świeckich uliczek o domkach miesz na zmiana. W sezonie
owocowym,
we
są
tu
stosunkowo
wysokie
i
pięk
Nazwa Ziemi Lubuskiej wzięta nie zalesione, jeziora liczne i malo w czańskich z XVII i XVIII wieku kiedy owoców tu jest bardzo dużo
wyróżnia
się
Sulechów,
Kargowa,
i są bardzo tanie, powinno paść
jest od nadodrzańskiego grodu LuLubniewice,
Trzciel, hasło „Kuracja owocowa w Ziemi
busza. Terytorium to już od X w. nicze. Największym jeziorem Zie Babimost,
Lubuskiej“. Istniejące już domy
wchodziło w skład Państwa Pol mi Lubuskiej jest jezioro Niesulica Brojce i inne. .
skiego. Z początkiem XII w. Bole na zachód od Świebodzina, naj- Największymi centrami przemy wypoczynkowe powinny być zapeł
slaw Krzywousty, podejmując plan piękniejszą grupą jezior koło Ła- słu są: Pila. Gorzów, Wieprzyce, nione do ostatniego miejsca i po
nowę na szlaku winogronoszerzenia kultury na zachodnich gowa.
Zielona Góra, Lubsko. Witnica, Cy wstać Ziemia
Lubuska musi oderubieżach Polski doprowadził do
binka, Smogóry, gdzie jest czynne wym.
Na
Ziemi
Lubuskiej
spływają
się
rolę
okolic Zaleszczyk^., do
lalożenia biskupstwa lubuskiego,
największa kopalnie węgla brunat grać
kemię Lubuską utraciła Polska na największe rzeki Polski zachodniej. nego w tej okolicy.
czego potrzeba dwóch rzeczy: e) pezecż Brandenburgi; w poł. XIII w. Pod Skwierzyną Obra wpada do
wnej reeklamy, oraz b) dawania
W tej ziemi kresowej sporo pozo każdemu gościowi w okresie od
Biskupstwo Lubuskie zależne na- Warty, pod Krosnem Bóbr do Odry,
pod
Santokiem
Warta
łączy
się
z
No
stało grodzisk średniowiecznych w sierpnia do października codzien
derł~ od arcybiskupstwe gnieźnień
skiego. dotrwało do końca XVI w. tecią, pod Kostrzyniem Warta ucho miejscowościach znanych i mniej nie w ramach wyżywienia wczaso
znanych. Ze znanych największym wego 1 kg winogron lub brzoskwiń,
dzi
do
Odry,
w
powiecie
gubińskim
Wschodnie powiaty dzisiejszej Zie
mi Lubuskiej: pilski, skwierzyński, łączy się Nysa Łużycka z Odrą. jest grodzisko w Santoku, położone co sądzę, że wobec obfitości i ta
niości owoców w. tej okolicy zmie
międzyrzecki, babimojski i wschow Dzięki temu Ziemia Lubuska czę u spływu Warty i Noteci.
się zupełnie w ramach budżetu,
ski do rozbiorów należały do Pol ściowo jest już obecnie, a w przy
Stroje ludowe wielkopolskie za ści
na
utrzymanie
ski. Po rozbiorach były związane szłości będzie w jeszcze wyższym chowały się jeszcze w Dąbrówce przeznaczonego
administracyjnie w dalszym ciągu stopniu dogodnym terenem dla tu Wielkopolskiej koło Zbąszynka w uczestnika wczasów.
z Wielkopolską i Poznańskim. Do rystyki wodnej.
powiecie międzyrzeckim.
Oto w bardzo krótkim zestawie
piero Traktat Wersalski w 1919 r.
niu szkic walorów turystycznych
odciął je od Poznańskiego. Powiat Rowerem lub motorem
Ośrodki wczasowe
i wczasowych Ziemi Lubuskiej.
gorzowski i strzelecki to dawna
Większe domy wypoczynkowe po
Krajna, ziemia sporna w średnich
Dla informacji dodam na zakoń
Również turystyka drogowa ma
wiekach między Polską a Porno- tu znakomite warunki rozwoju. Sieć siada tylko Łagów w centrum Zie czenie, że w jesieni 1948 r.. nakła
rzem Szczecińskim. ^Odpadły one szos jest bardzo gęsta, jak w ogóle mi Lubuskiej, w okolicach Zielo dem Wydziału Turystyki Minister
od Wielkopolski na rzecz Branden w zachodniej Polsce, szosy na ogół nej Góry Czerwieńsk (dom wypo stwa Komunikacji wyszedł krótki
burgii w 1370 r. Powiaty południo bardzo dobrze utrzymane, ruch na czynkowy ZZK), oraz we wschod „Przewodnik po Ziemi Lubuskiej“
we Ziemi Lubuskiej należały je nich stosunkowo słaby. Ponieważ niej Wojnów koło Kargowej (dom mgr Stanisławy Zejchowskiej (48
szcze do XIV w. do Śląska, e Gu szosy prowadzą przez duże lasy, wypoczynkowy Zw. Urzędników str.) bogato ilustrowany z mapką,
bin był- Łużycki. Ziemie te o tak a tam gdzie lasów nie ma ocieniają Wojewódzkich z Poznania). Przy uwzględniający wszystkie zmiany
różnych w ciągu wieków kolejach je przepiękne aleje starych drzew, puszczać należy, że powstaną wojenne i powojenne, który poleca
losu, e tak jednolitym obliczu fizjo podróż po nich jest bardzo przy w niedługim czasie dalsze domy my wszystkim chcącym zwiedzić Obiecujący młodzi lekkoatleci od lewej: Stawczyk i Skałbania obaj x
Poznania; u dołu: Kaufman i Mirowski z Warszawy
graficznym, dopiero w r. 1945 zosta jemne w okresie letnich skwarów. wypoczynkowe w okolicach owo co- Ziemię Lubuską.
ły złączone w jedną całość z Wielko Kolarze, motocykliści i automobilipolską, stanowiąc z nią harmo ści, a także wycieczki pracownicze
nijną i uzupełniającą się pod wzglę organizowane autami towarowymi,
dem krajobrazowym i gospodarczym powinni zatem Ziejjpię Lubuską ujednostkę administracyjną.
Dobre rady dla organizatorów pływania
względniać w swoim programie wy
cieczkowym w miesiącach letnich.
Kraina lasów, owoców W środkowej i północnej części Zie
mi Lubuskiej przeważają w ale
i słońca
gdzie
jest
rzeka,
staw
jach przydrożnych lipy, a okres ich Wszędzie,
Ziemię Lubuską pod względem kwitnięcia w pierwszej połowie
turystycznym ¡ wczasowym można lipce wypełnia szosy odurzającym
scharakteryzować jako krainę słoń zapachem. W południowej części
ca i owoców, krainę lasów, krainę Ziemi Lubuskiej przeważają aleje
jezior i wód, a w mniejszym stop drzew owocowych, szczególnie ja
jezioro
powinna
być
pływalnia
niu krainę zabytków sztuki.
błoni i wiśni. Najpiękniej przedsta I
się one w okresie kwitnięcia
Krainą słońca są przede wszyst wiają
drzew, najmilej w okresie, kie
kim południowe powiaty Ziemi Lu tych
buskiej, położone nad Odrą i posia dy owoce są dojrzałe.
dające najcieplejszy klimat w Pol
Za najpiękniej położone miejsco
Ściana nawr-ototra na przedniej
Sezon pływacki rozpoczął się na wszędzie tam, gdzie znajduje się 20 m, szerokich 2,50 do 3 metrów
sce, sprzyjający uprawie winogron wości Ziemi Lubuskiej uchodzą, o- dobre. W dnie wolne od pracy woda bez względu na to, czy jest i odległych od siebie 25 wzgl. 50 m. stronie pomostu względnie mostka
i owoców. Są to powiaty: gubiński, toczone jeziorami niewielkie mia masy ludzi zalegają brzegi rzek to rzeka, czy też jezioro. Nowoczesne (Rysunek Nr. 1 podaje schemat pro winna sięgać najmniej 1 m poniżej
krośnieński, zielonogórski i sule- steczka Łagów, który rozwija się i jezior, by po znojnym tygodniu wyekwipowanie basenów nie jest stego basenu 8 m szerokiego na poziomu wody 1 wystawać pod wodę
chowgki, e centrem i największym również jako letnisko, gdzie dawny prący odpocząć na świeżym powie w dale konieczne.
3 tory).
W do M cm.
<
miastem tej okolicy jest Zielona zamek Joannitów zamieniono na trzu, móć.slę opalać, popływać i zar : Poniżej podajemy kilkę- praktycz
BUDOWA POMOSTÓW
BUDOWA PLATFORMY'1- Góra. Do powiatu gubińskiego, któ dom wypoczynkowy pracowników czerpnąć nowych sił. Ten ogromny nych wskazówek odnośnie wyboru
NA WODZIE
STARTOWEJ
ry przed wojną posiadał 120.000 ja kultury i sztuki oraz Lubniewice, pociąg ludzi do wody, nie został jak miejsca i urządzenia basenów pły
błoni przybywali niegdyś masowo, ■gdzie ogromny pałac nad jeziorem dotąd należycie wykorzystany dla wackich, co szczególnie ne wsiach
W miejscach, gdzie poziom wody
Platformę robi się z desek grubo
'uryści na wycieczki w okresie możnaby wykorzystać na dom wy
pływania na wsi. leżących w pobliżu wody, przyczy jest jednostajny i nie ulega zbyt ści 3 cm i przybija do ramy z be
kwitnięcia jabłoni. Cała okolice od poczynkowy. Z miast położonych rozpowszechnienia
Rozwój
tej
gałęzi
sportu zależy nić się może do rozwoju pływania nim wahaniom, zaleca się wybudo lek. Długość i szerokść 75 cm, wy
Babimostu po rzekę Nysę pod Gu nad dużymi rzekami .pięknością po wprawdzie w wielkiej
mierze od i powiększenie rzeszy'młodych za- wanie pomostów startowych i na sokość ściany przedniej 45, tylnej
binem w okresie kwitnięcia drzew łożenia wyróżnia się Krosno nad
wrotowych na wodzie. W odległo 60 cm. Platforma nie wystaje ponad
owocowych tonie w kwiatach. To Odrą, położone w okolicy bogatej
i
ści półtora względnie dwóch, me ścianę pomustu względnie mostku.
jest pora, kiedy należałoby tam zor w owoce i jeziora przegrodowe, i sto
trów od brzegu, w miejscu nie płyt Przy jej budowie należy mieć na
ganizow-ać masowe wycieczki miłoś lica ziemi Gorzów nad Wartą, Bar
szym jak 1,2 m wbija się w dno oku, iż podczas skoku startowego
nitów przyrody, przede wszystkim dzo malowniczo wśród wzgórz, po
pale, które łączy się belkami o prze platforma wytrzymuje dość znaczny
młodzieży i warstw pracujących.
krytych sadami ¡ winnicami, leży
kroju 10 do 20 cm. Na belki te u- ciężar i z tego powodu winna być
też Zielona Góra.
kłada się na deskach drewniane solidnie zrobiona i przymocowana
Dojrzewanie owoców
platformy startowe w ten sposób, do pomostu wzgl. mostka. Rysunek
Zabytki
i
folklor
by ich przednia górna krawędź Nr. 5 przedstawia schemat platfor
Drugą porą, w której południowe
znajdowała się 75 cm nad poziomem my startowej.
powiaty Ziemi Lubuskiej powinny
regionalny
ścigać turystów i wczasowiczów to
wody. Pochyłość platformy w stro
25
wiązanie Żerdzi
pora dojrzewania owoców, o zatem
nę basenu nie powinna przekraczać
W czasie wojny większość miast
okres od sierpnia do połowy paź i miasteczek Ziemi Lubuskiej bar
-15 stopni. (Rysunki 2 i 3 przedsta
Cała powierzchnia basenu płydziernika. Winogron, brzoskwiń, ja dzo ucierpiała. Najbardziej zniszczę
wiają schematy pomostów na wo wackiego podzielona jest na tory
błek i gruszek jest tu zarówno w nym jest Kostrzyn przy ujściu
dzie).
przy pomocy żerdzi długości ok.
miastach, jak i po wsiach bardzo Warty do Odry, z miast zabytko
MOSTKI W WODZIE
_ ___ żer2 m, o średnicy 8 cm. _Rozstęp
wiele, a w ubiegłym roku cena wi wych największe szkody poniosły
Przy
wyborze żćrdzi
dzj
2,50
m.
T
—
Jeśli
basen
znajduje
się
w
wodonogron i brzoskwiń wynosiła zale Strzelce Krajeńskie. Są
■ ’ one
--zbiorze, którego poziom jest zmien zwrócić uwagę, by nie miały
dwie po 50 zł za 1 kg tj. 12 razy jednakże również miasta prawie
ny, wskazane jest wybudowanie sęków. Jest wskazane pomalowanie
mniej niż w Warszawie (600 zł). Jest niezniszczone, zarówno wśród miast
startowych i nawrotowych most ich białą farbą olejną. Żerdzie
to okolica, która idealnie nadaje się przemysłowych, jak Zielona Góra,
ków w wodzie. Utrzymanie most wiąże się między sobą albo sznu
na kurację owocową, na przełomie jak i wśród miast zabytkowych.
ków jest łatwiejsze, przeprowadze rem lub też metalowymi klamrami.
lata i - jesieni. Nieliczne istniejące Wśród tych ostatnich względnie
nie remontu nie wymaga większych W tym celu 8 do 10 cm od obu koń
w tej okolicy domy wypoczynkowe, najlepiej przedstawia się Lubs
zabiegów, a po zakończeniu sezonu ców mają one odpowiednie otworY.
powinny być w tej dobie zapełnio ko, które zachowało najpiękniej
pływackiego, można je powyciągać
ne do ostatniego miejsca, a nie stać szy rynek w Ziemi Lubuskiej, z
BUDOWA TRAMPOLIN
z wody. Mostki takie robi się z be
pustką jak dotychczas. Wszystkie pięknym barokowym ratuszem z
Äys. 6
Gdy
to tylko możliwe, baseny
lek sosnowych względnie jodło
związki zawodowe powinny tu we XVII w. i gotyckim kościołem z
wych, metalowych lub drewnia prymitywne trzeba wyposażyć w
wrześniu i październiku wysyłać XV w., oraz odwieczny gród pia
nych beczek lub też metalowych skocznie prznajmniej 1 i 3 m wyso
wczasowiczów, a sezon owocowy w stowski Drezdenko nad Note
rur o średnicy nie mniejszej jak kości. Na pomoście wzgl. mostku
Zielonej Górze i w sąsiednich oko cią. Z miast przemysłowych wzglę
licach powinien ściągać tu masowo dnie największe szkody poniosła
60 cm, przy czym otwory muszą być umieszcza się w tym celu ramy zro
wczasowiczów i wycieczki, w okre Piła, gdzie częściowemu zniszcze
szczelnie zabite. Poszczególne ele bione z 3-metrowych belek o Pr^e¡
ilości
basenów
krytych
j
otwartych
wodników.
Jeśli
chodzi
o
rzeki,
nasie, kiedy ani morze, ani góry nie niu uległ też dom rodzinny Stani
menty mostku łączy się ze sobą kroju 15X15 cm. Krótsze belki
stanowią już atrakcji.
sława Staszica,obecnie odbudowa i organizowania kursów pływac leży wybrać na urządzenie basenu i przymocowuje do palców wbitych o długości 2 m umieszcza się ma
ny.
kich, nie można się jednak pogodzić .miejsce gdzie prąd wody jest słaby; w dno wodozbioru. Rysunek Nr A stronie frontowej i tylnej mostK.
Lasy
miejsc takich jest bardzo dużo.
lub pomostu. Na rogach ramy znal
Zabytki sztuki nie są wprawdzie ze zdaniem wielu trenerów i kie Poza tym dno rzeki winno być piasz przedstawia schemat mostku.
du ją się belki podtrzymujące 2.40 m
Ziemia Lubuska jest krainą la- w Ziemi Lubuskiej nagromadzone rowników klubów pływackich, żę czyste, bez korzeni drzew, czy też
. ŚCIANA NAWROTOWA
długości.
sów. Pokrywają one tutaj 41 proc, tak gęsto jak na sąsiednim Śląsku, naukę stylowego pływania prowa wystających głazów, mogących spo
Podstawę nawrotowej ściany two
powierzchni, tj. około 5.000 km kw. nie wynika z tego jednakże,, aby ich dzić można tylko w dobrze urzą wodować okaleczenia. Głębokość
MINIMALNY KOSZT
Przeważają lasy sosnowe, często nie było wcale. Godne podkreślenia dzonych basenach, których niestety zależna jest od przeznaczenie ba rzy rama z belek o przekroju 15
Urządzenie takiego prostego ba
mieszane, lub bukowe. Rezerwatem są te z okresu gotyku tj. od poło jest wciąż za mało. Tymczasem senu. O ile ma to być basen dla do 20 cm. Szerokść ramy 1,35 m, senu przedstawionego powyżej n
jest stary las bukowy na najwyż wy XIII do połowy XVI w. W mia prowadzenie kursów pływackich dla dzieci, czy początkujących, głębo długość 2,50 m względnie i więcej wymaga ani zbyt dużo zachodu, e
szym szczycie Ziemi Lubuskiej Bu stach jest sporo zabytkowych ko początkujących, jak i też treningów kość
też nie pociąga za sobą większycn
przekraczać 1.50 m.
Rys. 7
kowcu (227 m) w okolicy Łagowa. ściołów (za najcenniejsze uchodzą dla zaawansowanych, możliwe jest Basenniedlamoże
¡i. o
kosztów. Do wybudowania basenu
zaawansowanych posia
dwutorowego (5 m szerokości) P
dać winien głębokość od 1,20 m.
trzeba 8 kubicznych budulca, I»
Gdy urządzenie przewidują, się rów
senu trzytrowego — Um kubier
nież do skoków z trampoliny, naj
ny.ch, a zatem köszt jest
niższa granica głębokości musi się
ny. Urządzenie wykonać może kaz
gać do 3 m.
Przy ' wyborze miejsca należy
C Budowa tego rodzaju baonów
wreszcie, co jest bardzo ważne,
io nadaje się w pierwszym rzędzie di
zwrócić baczną uwagę na moment
gmin wiejskich, posiadających
sanitarny miejsc bezpośrednio przy
turalne warunki, w których sp
legających do basenu. Nie powinien
pływacki znajduje się wciąż jeszwięc besen znajdować się w pobliżu
w powijakach, a rzeki i jeziora P
I- 101¡
ujście kanału zanieczyszczającego
wodę. Powinien on być urządzony
ciągają rokrocznie liczne ofiar*.
We „Sowieckij Sport nie bliżej jak 1 km poniżej ujścia
(WK)
oraz 10 do 150 m powyżej ujścia ka w zależności od długości pomostów
nału.
względnie mostków. Do ramy przy
bija się gładko ciosane deski gru
URZĄDZENIE BASENU
* Praga. W poniedziałek wyjech
bości najmniej 3 cm. Należy pamię
Zależnie od potrzeb i frekwencji tać, że deski we wodzie pęcznieją, li do Paryża tenisiści Czechosło
możemy urządzić basen o mniej w rezultacie czego wypaczają ścia cy na mecz o puchar Davisa z »
szych rozmiarach 25X5 m względnie nę nawrotową. Można tego uniknąć, cją. który odbędzie sie na kortaco
wielkich 50X20 m. Konieczne jest jeśli między deskami pozostawia się stadionu Roland Garros w dn^dm
przy tym wybudowanie dwóch po odpowiednie szpary. W żadnym Wy 11 i 13 bm. W spotkaniu tym
Druiyna koszykówki Państw Gimn. i Lic. Przem. Kamieniarskiego w Świdnicy; obok gimnazjalne zespoły mostów na wodzie względnie most padku nie należy umieszczać desek cho,Słowacji reprezentować bę <tpiłkarskie Opola i Świdnicy przed finałowym spotkaniem, zakończonym zwycięstwem Świdnicy
ków (tratw) w wodzie, długości 5 do szczelnie jednej obok drugiej.
Drobny, Cernik i Vrba.
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