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Stal Bobrek zwyciężyła we

(0:3)

Wrocławiu, Starachowice po#

Górnik B. — Cracovia
Gwardia

—

Warta

2:2 (1:0)
1:1

konały mistrza Krakowa, Ja*

(1:1)

-'

2"

nów uległ w Sosnowcu, Kole*

5

jarz Gdańsk rozgromił mistrza

Lechia Gd.-Pelonía B. 3:1 (2:0)

Kolejarz-Ruch

Poznania, Brda na czele swej

8:4 (5:1)

grupy, Resovia pokonana w

Przemyślu

Polonia W. — ŁKS 2:1 (1:1)
ROK UI NR 53|167) PONIEDZIAŁEK 4 LIPCA 1949

Siatkarze

przegrali

Sensacje

Ekstraklasa stanęła na półmetku.
Dwa zalegle spotkania odbędą się
w drugiej połowie lipca. Ostatnia
runda rozgrywek wiosennych przy
niosła nielada sensacje:
przede
wszystkim rer
Gwardii na włas
nym boisku z >.artą oraz remis jej
rywala lokalnego w Bytomiu z Gór
nikiem. Dalsza sensacja to wysoka,
nie notowana od lat porażka Ru
4:8, co
chu z Kolejarzem w Poznaniu
~
umocniło jeszcze bardziej poznaniaków na pozycji wiceleadera. Przegrana AKS-u w Chorzowie z Legią
warszawską, jest również wynikiem
przez nikogo nieprzewidywanym. W
drugiej rundzie Legia napewno po
stara się wydostać ze sfery zagro
żonej, a uda się jej to o ile wznie
sie się do poziomu pokazanego w
niedzielę. Polonia bytomska w Gdań
sku przegrała, jeszcze bardziej po
garszając swoją sytuację. Porażka
ŁKS-u z Polonią w Warszawie zamy
ka niedzielny bilans spotkań, po któ
rym tabela przedstawia się następu
jąco:
Gwardia (1)
Kolejarz Poznań (2)
Ogniwo Cracovia (3)
Polonia Warszawa (4)
Włókniarz ŁKS (5)
ĄKS Chorzów (6)
Warta Poznań (8)
Górnik Bytom (7)
Ruch (9)
Lechia Gdańsk (10)
Legia Warszawa (12)
Polonia Bytom (11)

11
11
10
10
11
11
11
11
11
10
10
11

19
15
14
13
n
u
10
10
7
7
6
4

34:9
37:21
23:16
19:13
25:28
22:28
16:14
19:21
22:33
16:30
13:24
15:26

(Ciąg dalszy na str. 2)
Polacy

II ETAP. Debreczyn — Miskolicz.
231 km — najdłuższy etap wyścigu.
NA MECIE KOLEJNOŚĆ: 1) San
dru — Rumunia, 2) Lauscha — Aust
ria — czas obu 7.27.32.2 godz. 3) Kotulicz — Austria 7.29.40 godz. 4) Labeylie — Francja II 7.37.20,. 5) Nordahian — Rumunia 7.40.40. Następna
grupa 9 zawodników została sklasyfi
kowana w jednakowym czasie 7.41.00

Skład

piłkarzy

przeciw Węgrom
Warszawa. Składy reprezentacji
piłkarskich Polski na międzypań
stwowe spotkania z Węgrami w
Debreczynie i w Gdańsku w dniu
10 bm. ustalone zostały przez ka
pitanat sportowy PZPN następu
jąco:
Do Debreczyna wyjeżdża Pol
ska I w składzie: Borucz (rez. Ry
bicki), Gędłek, Barwiński (rez.
Janduda), Suszczyk, Parpan, Brzo
zowski (rez. Jabłoński II), Mamoń
Gracz, Spodzieja, Kohut, Ochmań
ski (rez. Muskała).
W Gdańsku przeciw > Węgrom
wystąpi zespół: Jurowicz (rez.
Skromny), Dudek, Flanek (rez.
Wołosz), Słoma, Szczurek, Wie
czorek (rez. Tarka, Skrzypniak),
Kokot II, Anioła, Nowak, Krasów
ka, Wiśniewski (rez. Brzeski, Rem
beck i).

na

z

stronie 2

CENA 15 ZŁ

Czechosłowacją

jeszcze

raz

BIELSKO (tel.) Mimo nieko pogoda nie dopisała organizato
rzystnych warunków atmosferycz rom, gdyż same rozgrywki zapo
nych, przy ciągłych opadach desz wiadały się bardzo ciekawie, do
czowych i chłodzie, zdołano z tru szło bowiem już w półfinale do
dem do soboty doprowadzić teni kilku niespodzianek. M. in., jed
sowe rozgrywki o mistrzostwo Pol ną zgotował swą postawą Piątek,
ski do półfinałów. Padający z ma który w sposób dość łatwy wyeli
łymi przerwami deszcz nie uspo minował Niestroja. Na Piątku
Reprezentacja piłkarska Śląska, która rozgromiła reprezentacją War sabiał zawodników do gry. Na znać już pewne obycie turniejo
szawy w meczu o puchar Kałuży 7:0. Od lewej —• Wieczorek, Barko strój wśród uczestników był też we, co jest wynikiem szeregu
wy, Janduda, Durniok, Alszer, Spo dzieją, Sołtysik, Duda, Suszczyk, nie najlepszy. Szkoda, że fatalna startów zagranicznych. Piątek nie
Muskała i Dybała.
Foto" Urszula. Bytom
Świetne wyniki na meczu
pływackim

CSR

MOSKWA (tel.). W Moskwie odbyły
się międzypaństwowe zawody pływać
kie ZSRR — Czechosłowacja. Zgro
madziły one dużą liczbę widzów. Po
powitaniach i odegraniu hymnów nąrodowych odbyły się konkurencje,
których jednak nie punktowano. Uzyskane wyniki należy uważać za bar
dzo dobre. Pływacy CSR ustalili w
Zespół piłkarski wrocławskiego Ogniwa reprezentuje Dolny Śląsk tych zawodach 4 nowe rekordy kra
jowe a sztafeta ZSRR na 4 x 200 dow.
w walkach o wejście do II ligi
„Tour

godz., przy czym Polacy uplasowali
się: 11) Sałyga, 12) Wójcik, 13) Poto
czek. Dalsze miejsca Polaków: 17)
Czyż 7.43.50, 20) Rzeżnicki 7.45.20.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA: 1)
Austria I 22.38.12; 2) Rumunia 22.49.12;
3) Polska I 23.05.50; 4) Francja I
23.07.40.
W KLASYFIKACJI ZA DWA ETA
PY: 1) Austria 41.36.16, 2) Francja
41.46.34, 3) Polska I 42.03.54, 4) Ru
munia I, 5) Węgry II.
W KLASYFIKACJI INDYWIDUAL
NEJ po dwóch etapach leaderem jest
Lauscha (Austria I) — 13:40:30; 2) Labeylie (Fr. I) 13:50:18. Na miejscach
3—6: Kroismaier (Austria I), Niculescu (Rum. I), Borgeteau (Fr. I) i Wój
cik (Pol. I) w jednakowym czasie —
13:53:58. 7) Czyż (Pol. I) 13:56:48, 8)
Nowoczek (Pol. II) 13:58:56, 9) Sandru
(Rum. I) 13:59:40. Następni Polacy:
15) Rzeżnicki — 14:09:20, 20) Sałyga
14:13:08.
Był to najcięższy etap wyścigu.
Na całej przestrzeni byty liczne de
fekty, zła nawierzchnia szosy, roz
mokła i gliniasta po ulewnym
deszczu. Odpadła wielu zawodni
ków. Na 135 km wycofał się z na
szego pierwszego zespołu Leśkiewicz, a z drugiego Pietruszewski,
który ze wszystkich miał chyba naj
więcej defektów. Polska II została
zatem zdekompletowana. Pechowo
jechali Francuzi, którzy na całej
linii dali się pokonać drużynowo nie
tylko Austrii, ale także Rumunii i
Polsce I. Varnaje mal 6 defektów
gum, a Caysac 8. Początkowo Fran
cuzi pomagali sobie nawzajem przy

Z żużlowych mistrzostw Slaska. Zawodnicy, startujgęy wkat, 5Q0.sem;

d

Ligi

mistrzyń la

tenisowe Polski w Bielska

Mistrzostwa

w

0:3

półmetku

Jędrzejowska

i inne wyniki na

Hongrie“

—

ZSRR

ustaliła również nowy rekord krajo
wy.
KONKURENCJE ŻEŃSKIE: 100 m
dow.: Wasiłjewa (ZSRR) 1.10 min.; 2)
Becvarowska (CSR) 1.15; 200 m. st. kl.
1) Gaibryczewa (ZSRR) 3.05.5 min. 21
Frasilova (CSR) 3.06.8 — nowy rekord
krajowy; 100 m. w znak: 1) Malidina
(ZSRR) 1.20 min. 2) Nagovska (CSR)
1.28; 3 x 100 zm.: 1) ZSRR 3.59.8 min.
2) Czechosłowacja 4.15 min. — nowy
rekord ¡krajowy.
KONKURENCJE MĘSKIE: 100 dow.
1) Draplj (ZSRR) 58.0 sek. 2) Marik
(CSR) 59.4 — rekord krajowy; 3) Libelj (ZSRR) 59.7; 4) Bubnik 1.02.7; 400
dow.: 1) Uszaikow (ZSSR) 4.48.0 min.
2) Bartusek (CSR) 4.53.7; 3) Leksa
(CSR) 5.07.3; 200 m. Mas.: 1) Komadel(CSR) 2.45.6 — nowy rekord kra
jowy; 2) Skovajsa (CSR) 2.47.6 czas
również lepszy od starego rekordu; 3)
Edasi (ZSRR) 2.48; 4) Vjelov (ZSRR)
2.50; 1O0 wznak: 1) Kriuków (ZSRR)
1.09.8; 2) Ledmicz (ZSRR) 1.10.8; 3) Po
tużnik (CSR) 1.14.4; 4 x 200 dow: 1)
ZSRR 9.05.5 min. nowy rekord krajo
wy; 2) CSR 9.22.8; 100 m. motylkiem:
1) Meszków (ZSRR) 1.07.6 min. 2) Boojan (CSR) 1.12.4 min.

wysilał się zbytnio i wykazał, ze
możliwości jego są duże. Zawod
nicy katowiccy na ogół zawiedli.
Bratek został wyeliminowany w
drodze do półfinału przez Olejniszyna, a Chytrowski uległ Skoneckiemu, nie stawiając większe
go oporu.
W grze pojedynczej pań nale
żało by uważać za niespodziankę
miejsce w półfinale Ginterowej
ze Szczecina. Jest ono jednak wy
nikiem skreczowania Popławskiej
na skutek kontuzji. Niespodzian
kę zgotowała Kamińska, która
wyeliminowała Rudowską i za
kwalifikowała się do półfinału.
Wyniki gier ćwierćfinałowych
były następujące:
Gra pojedyncza panów: Skonecki — Chytrowski 6:2, 6:2, 6:3; Tł'oczyński — Bełdowski 6:4, 6:2, 5:7,
(Dokończenie na stronie 4)

mistrzem Polski
na torze

Kasperczak

w roli

prelegenta

WROCŁAW (tel.) W sali WUKF od
było się uroczyste powitanie przez
usuwaniu defektów, następnie jed na dalszą drogę. Do połowy trasy
sportowców Wrocławia mistrza Euro
py Janusza Kasperczaka. Uroczystość
nak jechali indywidualnie. Z Au (215 km) wszyscy jechali niemal
zagaił serdecznym przemówieniem
zwartą grupą. W czołówce, oprócz
strii I wycofał się Schlebi.
dyr. Skraba zapraszając do prezydium
Od startu tempo było wolne — w Pietruszewskiego, znajdowali się
przedstawicieli: ORZZ — Długosza,
ciągu 1-szej godziny zawodnicy
OZB — Wilczoka, ZMP i trenera
(Dokończenie na str. 4)
przejechali 32 km, rezerwując siły
Stamma. Przy huraganie braw zebra
nych ponad 600 sympatyków pięściąrstwa wszedł za stół prezydialny Ka1 opowiedział swoje wra
W
lefcliie/
aile<^ce sparczak
żenia z Oslo.
Wśród słuchaczy obecni byli wszy
scy uczestnicy obozu pięściarskiego
dla juniorów, którzy gratulowali mi
sukcesu. W imieniu zawodniPółnoc — Zachód w Szczecinie 105:88; 14.81 Praskiego w kuli; Włochy strzowi
kół przemówił do niego Dębisz. Wro
cławski WUKF ofiarował Kasperczapokonały Szwajcarię; Choroba Zatopka; Mistrzostwa CSR i USA
kowi piękną plakietę pamiątkową.
którzy usprawiedliwili się chorobą
(Od naszego specjalnego
oraz Łomowskiego, który nie podał
wysłannika.)
nieprzybycia do Szcze
SZCZECIN, (tel.) — W idealnych powodów
warunkach atmosferycznych i przy cina.
Organizacja
zawodów stała, jak
doskonałej organizacji odbyły się wspomniałem powyżej
na dobrym
w niedzielę w Szczecinie zawody poziomie, dzięki czemu przeprowa
lekkoatletyczne: Polska Północna — dzono 19 konkurencji w niespełna
Polska Zachodnie o puchar śp. Ja 3 godziny.
nusza Kusocińskiego. W drużynie W konkurencjach kobiecych wy
Polski Zachodniej wystąpili za grał Zachód 39:40, zaś w konkuren
wodnicy Katowic, Wrocławia i cjach męskich Polska Północna
Szczecina, w reprezentacji Pół 75:49. Ogólny wynik brzmi 105:88
nocy — Bydgoszczy, Gdańska i dla Polski Północnej.
Poznania.
Zawodników przywitał prezes
Mimo dobrej bieżni osiągnięto szczecińskiego OZLA Sekuła oraz
słabe wyniki. Z innych konkurencji delegat Woj. Urz. Kult. Fiz. Ochenjedynie wynik Praskiego w pchnię dal i prezes PZLA Sporysz.
ciu kulą (14,81) zasługuje na wy Przed rozpoczęciem meczu ucz
różnienie. Stawczyk nie zeszedł na czono pamięć J. Kusocińskiego
,,setkę“ poniżej 11 sek., a w rzucie jednominutowym milczeniem.
oszczepem nie przekroczono nawet
Wyniki szczegółowe przedstawia
50 m. Zawody straciły bardzo na ją się następująco:
atrakcyjności z powodu braku JUNIORZY: 100 m.: 1) Mach (PP)
Adamczyka, Kiszki i Szen dziel orza, 11.5; 2) Rabeada (PP) 11.7; 3) Gorczaty (PZ) 11.3; wzwyż: 1) Michalski (PZ)
1.60; 2) Berek (PZ) 1.60; 3) Ohnsorge
(PP) 1.60. Oszczep: 1) Walczak (PP)
50.98; 2) Sidło (PZ) 50.09 ; 3) Pleszka.
(PZ) 38.32. 3 x 100: 1) Polska Północ
na 46.1; 2) Polska Zachodnia 47.7. Ogól
na punktacja juniorów 22.5 na 17.5
dla Polski Północnej.
JUNIORKI: 60 m.: 1) Adamska (PZ)
8.2; 2) Krzyżanka (PZ) 8.5; 3) Gościniaikówna (PP) 8.5; 4) Piwowarówna
(PZ) 8.5; Kuła: 1) Suszczyńska (PZ)
9.55; 2) Manowska (PZ) 9.22; 3) Za
wadzka (PZ) 9.36. 4 x 75: 1) Polska
Północna 32.04; 2) Polska Zachodnia
33. Ogólna punktacja juniorek 16 na
13 dla Polski Zachodniej.
PANIE: 108 m: 1) Gębolisówna (PZ)
12.9; 2) Cieślikówna (PP) 13.2; 3) Orsztynowiczówna (PP) 13.2. Wzwyż; i)
Rączewska (PZ) 140; 2) Wajsówna
(PZ) 135; 3) Leszinerówna (PP) 135, 4)
Penners'(PP) 135. Dysk: 1) Drzewiec
ka (PP) 35.15; 2) Bregulanka (PZ) 33.92
3)Czoblńska (PP) 30.74. 4 x 100: 1) Pol
ska Zachodnia 53.1; 2) Polska Północ
na 53.3. Ogólna punktacja pań: 33:17
dłla Polski Zachodniej.
W Zabrzu odbyły się trzydniowe Igrzyska Sportowe Szkół Zawodowych.
PANOWIE: 100 m: 1) Stawczyk (PP) Na zdjęciach: u góry — moment otwarcia imprezy, u dołu — defilada
11 sek.; 2) BuM (PZ) 11.2; 3) Mach
zawodników.
.(PP) 114; Oszczep: 1) Jarzyński (PP)
Szczegółowe sprqwpgäimie z IilMS.sk
str. 5.
Dokończenie
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Warta

odbiera

Gwardii

punkt

Legia

popisała

na boisku u Kraltowm
KRAKOW (tel.). Uzyskując remis w ałaik Genders. Ogólnie Warta sprawi
■meczu z Gwardią na jej boisku, War ła swą grą dobre wrażenia.
ta sprawiła dużą niespodziankę. Trze W Gwardii w ataku niewiele się kle
ba zaznaczyć, że na jeden punkt w iło. Lewa strona: Mamoń i Rupa spóż
zupełności zasłużyła, a przy większej nl'all się do piłek, Kohut Zupełnie nie CHORZÓW. Składy drużyn: Skrom
dozie iizczęścia mogła nawet wyjść ze I był widoczny, a jedynie groźne zany, Wachsman, Szaflarski, Wąs
spotkania zwycięsko.
! grania szły parą: Gracz i Cisowski.
ko, Oprych, Milczanowski, Sąsia
Najwięcej przyczynił się do sukce Szczególniej Cisowski pracował nad
dek, Mordarski, Górski, Olejnik
su tej drużyny bramkarz Krystko podziw konstruktywnie i dobrze strze
wie k. Po przerwie obronił on w spania ' lał. Linie pomocy oraz obrony zagraoraz Cyganik.
le główkę Kohuta i volej Gracza, zda I iy chyba jeden z najgorszych swych AKS: Janik (Mrugała), Durniok,
wałoby się nie do obrony. Poza nim I meczów.
Karmański, Kulig, Janduda, Wie
na ogół wszyscy zawodnicy Warty gra
Do przerwy gra ładna i równorzęd
li dobrze, chociaż bez specjalnych na, przy czym obie bramki padły dość
czorek, Cholewa, Muskała, Spowzlotów. Obrońcy: Pyda i Staniak o- niespodziewanie z wypadów. Pierwdzieja, Bożek i Barański.
naz pomocnicy: Cyllński. Groński. , szą bramkę, strzela Warta w 27 min.
Skrzypniak tworzyli bardziej zwarta ' przez Smólsfciego, wyrównuje Gwar- : BRAMKI zdobyli: Sąsiadek 2 oraz
Górski 1. Publiczności około 7000
i skuteczną linię defensywy, niż wi 1 diiia przez Cisowskiego w 40 min. Po
dać to było w Gwardii.
orzerwie padający deszcz utrudniał osób.
Atak krakowski miał olbrzymie trud I grę. Więcej szans zdobycia bramki
Żaden z kibiców chorzowskiego
naści, szczególnie w dochodzeniu do 1 miała Gwardia, jednak Krystkowiak, i zespołu tiie spodziewał sie chyba
strzału, w ataku Warty najniebezpie \ bronił bardzo dobrze.
czniejszym był Smolaki na skrzydle,
Sędziował Naporskl z Łodzi. Wi- I zdecydowanej porażki swego pupi1 la w spotkaniu z warszawską Legią,
strzelec bramki oraz dobrze wiążącr I dzów ok. 12.000 (a. t.)

się

w

Chorzowie

2

pkt. dla Polonii W
na m<&czu
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Włókniarzom

WARSZAWA, (tel.) Ostatni mec*
Polonii rozegrany z łódzkim Włók
niarzem zakończył się zasłużonym
lecz ciężko wywalczonym zwycię.
stwem gospodarzy 2:1 (1:1).
Mecz ten nie stal na wysokim po
ziomie. Gra była na ogół nieciekawa
i dopiero na 20 minut przed końcem
poziom się nieco poprawił. W druży
nie Polonii zagrało trzech zawodni
ków wyznaczonych do reprezentacji
Polski na mecz z Węgrami. Brzozow
ski do chwili kontuzji grał rolę bar
dzo cofniętego stopera. Wywiązał się
z tego zadania dobrze. Borucz nie
ponosi winy za puszczoną bramkę, a
w czasie gry kilka razy przytomnie
interweniował. Wreszcie Ochmański
był szczelnie przykryty przez Włodar
czyka. Po przerwie potrafił się jed
nak wydostać spod tej opieki i kilkakroć stwarzał bardzo niebezpiecz
ne momenty pod bramką łodzian.
Bramka strzelona przez niego była
O
wejście
«lo
II
Ligi
najwyższej jakości.
Polonia miała przez pierwszą poło
wę wybitną przewagę, niestety atak
pod
bramką przeciwnika zawodził, a
I GRUPA:
żynie Janowa trudno kogoś wyróż
do tego podania dobrze grających
Liga
waterpoiewa
l
nić.
Wszyscy
zagrali
przeciętnie.
:
formacji
defensywnych zbyt często
KOLEJARZ PRZEMYSL — RESOVlA
Janów wystąpił wzmocniony no- ¡WARSZAWA.
■
trafiały do przeciwnika.
3:0 (1:0)
Na pływalni St. GUKF .
Łodzianie
mogą podziękować swoim
w obotę dwa dalsze spot- !
PRZEMYSL (tea.). Drużyna Resovil wopozyskanym zawodnikiem Gan- j odbyły z sięcyklu
pomocnikom i obrońcom za tak ni
rozgrywek o mistrza- '
doznała, niezasłużonej porażki 0:3 w sińcem na lewym skrzydle który wy I\ kania
ską porażkę. Grą Włodarczyka, Lu
ligi piłki wodnej,
Przemyślu z Kolejarzem. Miała ona pedł nieszczególnie. Jedną bramkę I stwo
cią i Sołtyszewskiego wielokrotnie
W pierwszym meczu WKS legia
dosc znaczna przewagę zwłaszcza w dnia zdobył w pierwszej części spot i (Warszawa)
ratowała bramkarza w bardzo cięż
zremisowała
z
ZKS
drugiej połowie.
kanie Maeuga.
kich
opresjach, w ataku trudno ko
OGNIWO POLONIA (Bytom) 3:3 (2:2).
Zawody prowadził .poprawnie Po Bramki
goś
wymienić. Chyba tylko Janeczka
SKS STARACHOWICE — BUDOW
dla
Legii
zdobyli.
Kuśnierz,
I pŁateik z Krakowa. Publiczności po Karpiński i Minatowicz, dla Polonii:
za brutalną grę i Patkola jako naj
LANI KRAKOW 3:1 (2:1)
słabszego z piątki.
STARACHOWICE (tel.). Zasłużone nad 10,000 osób.
Gadzlkiewicz — 3.
W drugiej połowie ŁKS nawiązał
zwycięstwo gospodarzy dla których STAL BOBREK — OGNIWO WRO
OGNIWO
CRACOVIA
(Kraków)
wy
bardziej równorzędną grę, ale w koń
Kolejarz gromi Ruch
bramki zdobyli: Makowski 2 i Zą.boć
grała
wysoko
z
OGNIWEM
(WarszaCŁAW
1:0
(0:0)
eowych
minutach Polonia go przy
ki z karnego, dla pokonanych Kono
5:0 (3:0). Bramki dla zwycięzców
pek.
WROCŁAW (tel.). Odbył się tu mecz Iwa)
POZNAÑ (tel.). Kolejarz wziął las (4 i 12), Aniołat (28, 78), Kol- gniotła.
zdobyli:
Kowalski
A.
—
3.
Japołł
i
Widzów 5.000.
z serii rozgrywek o wejście do II Li Kosikowlcz — po 1.
Bramki zdobyli: Szularz i Ochmań
(60, 80, 86) i> Słoma z kar
Drużyna gospodarzy, mimo stałej POZNAŃ. W Poznaniu teł rozegra rewanż za porażkę w Szombier tuniak
dla Polonii oraz Baran dla ŁKS.
Kolejarz Przemyśl
2 4 4:0 gi.
nego (17). Dla Ruchu: Alszer (14, skipolonia
kach,
wygrywając
z
Ruchem
8:4
przewagi
przegrała
mecz.
za
co
moż

na mecz ten dała 100 bez
Stal Starachowice
2 2 3:2 na winić atak, który zagrał b. słabo. na dwa spotkanie o mistrzostwo Ligi (5:1). Zwycięstwo Kolejarza było 25, 71) i Żurek (82). Sędzia Seich
Resovia Rzeszów
płatnych biletów kolejarzom przo
2 2 5:4
pliki
wodnej.
Słowa
uznania
należą
się
natomiast
Budowlani Kraków
2 O 2:8 bramkarzowi gości, który ratował i stal (Katowice) zwyciężyła AKS w pełni zasłużone, a mogło by ter z Krakowa — bardzo dobry. downikom pracy. (W. K )
(Poznań) 10:1 (7:0). Bramki zdobyli wypaść jeszcze lepiej, gdyby nie
swoją drużynę w wielu ciężkich opre i! Proce!
— 3 Szczepański ! Wąs — po
Mecz na poziomie A klasy
II GRUPA:
sjach. Sędziował dobrze p. Olejnik z 2, stędzlelorz. Szczuka i Halora — po słaba gra bramkarza poznańskie
*
STAL SOSNOWIEC — GÓRNIK Łodzi. Widzów ok. 15 tys.
1. Honorowy punkt dla Poznania u- go, Gołębiowskiego, który zawi Remis Cracovii z Górnikiem
2 4 2:0 zyskał Kawa.
JANÓW 1:0 (1:0)
Stal Bobrek
1 2 1:0 STAL (Gliwice) wygrał z poznańską nił dwie bramki, i obrońców. W
Sosnowiec
SOSNOWIEC. Drugą z kolei po stal
1 O 0:1 SPÓJNIA 4:1 (3:1). W zespole po ataku Kolejarza motorem wszel
Ogniwo
Wrocław
rażkę poniósł mistrz Śląska Górnik Górnik Janów
2 O 0:2 znańskim zawiódł Sztibarga i Potocki kich akcji był Anioła, zdobywca
BYTOM. — Bramki strzelili: dla ponosi wtay za utratą dwóch bra
® Janowa, tym razem w Sosnowcu
w ataku. Bramki dla zwycięzców u- 2 bramek. Dzielnie sekundowali Szombierek Fuchs i Podeszwa z mek. Poza tym dobrzy byli boczni
s tamtejszym
zespołem
Stali III GRUPA:
zyskali: Kuśnierz — 2. Fudala i LanWieczorek i Gaweł. Sła
0:l(0:l).
— po 1. Bramkę dla Spójni zdo mu Białas i Wojciechowski II. W karnego, dla Cracovij ze strzału pomocnicy
KOLEJARZ GDANSK - POLONIA
samobójczego Banisz i Parpan. Wi bą linią był atak, zawiedli w nim
był
Koprowi
ak.
pomocy
wyróżnił
się
Słoma.
LESZNO
7:2
(2:2)
Gospodarze włożyli do gry wię
dzów 12 tys. Sędziował bez zarzutu skrzydłowi Renk i Fuchs. Jedynie
WROCŁAW (tel.) Rozegrany we
cej ambicji co też przyczyniło się GDANSK (tel). Kolejarz w drugiej Wrocławiu mecz o mistrzostwo ligi Wśród Ślązaków najlepszym był p. Klepacz z Wrocławia.
Krosówka stał na wysokości zada
miał przygniatającą przewa waterpolowej pomiędzy zespołami Alszer, grający na prawym skrzy
do zwycięstwa Wystąpili oni bez połowię
Bramki dla niego zdobyli: Fallow AZS z Wrocławia i Warszawy zakoń die, który strzelił 3 bramki, Poza
Przyjazd Cracoyii do Bytomia nia, jednak nie zdradzał chęci do
Słoty' i Króla. Należy nadmienić że gę.
Duraj 2, Kobylański i Grabowski
wywołał olbrzymie zainteresowa gry zespołowej.
się zwycięstwem wrocławian 5:1
wszyscy zagrał; z pełnym poświę 3,
po 1, dla pokonanych bracia Jankow I czył
(1:1), dla których bramki zdobyli: nim dobrze wypadł Bartylá w nie, przy czym sympatycy Górnika
ceniem. Zwycięstwo ich zasłużone scy.
Cracovia przeważała technicznie,
pomocy
i
Szeja
w
bramce.
I Oleniacz, Kopral, Manowskl, Sznajder
żywili cichą nadzieję na jego suk
Mimo, że goście w drugiej połowie,
jej atak i gdyby nie linie
Lessner, dla pokonanych Gazdek.
Bramki strzelili (w nawiasie ces. Niestety obie drużyny ze wzglę zawiódł
mając przewagę, zagrali z wiatrem,
BRDA BYDGOSZCZ — PIONIER 1Sędziował
obronne, przegrałaby spotkanie. W
Maleszewski z Poznania.
minuta
gry):
Dla
Kolejarza
—
Bia
du
na
poważną
stawkę
zagrały
po

SZCZECIN 3:0 (2:0)
nie mogli wiele zrobić wskutek do
obronie
w zupełności za
WARSZAWA. Polonia Bytom poko
niżej swej formy. Tak Cracovia, jak szachowałGędłek
BYDGOSZCZ (tel,). Zespół bydgoski nała Ogniwo W-wa 10:2 (5:0). Bramki:
brze grającej defenzywnie w któ
lotnego Renka.
WARSZAWA.
Zespół
operacyjny
i
Szombierki
zademonstrowały
po

rej najlepszym był bramkarz Po- odniósł dalsze zwycięstwo w rozgryw Gremlowiski 4. GadzlMewicz 3, Zymer
eliminacyjnych tym razem nad 2 i Krzyżanowski, dla pokonanych: Ludowych Zespołów Sportowych, ziom A-klasy. Drużyna Cra’covii
Duża nerwowość przyczyniła się
wązika broniąc nieraz w beznadziej kaah
ze Szczecina 3:0 (2:0).
Jabłoński.
składający sie z kadry instruktorów była co prawda zespołem lepszym do obniżenia poziomu, a SJiSfecze
nych sytuacjach. Obok niego sil Pionierem
Bramki dla Brdy zdobyli: Nowak. Legie — Cracovia 3:3 (1:1). Bramki pionu sportu wiejskiego, wyruszył technicznie, ale górnicy wykazali bardziej wpłynął ne to ulewny
nym punktem był Tomecki. W dru Andrzejewski 1 Adamowicz. Sędzio dla L. Karpińskie 1 Kużmierz. dla Cr.
lip ca w teren województwa war dużą ambicję, czego skutkiem był deszcz (po przerwie).
wał Krzyżanowski z Poznania. WJ- Kornecki 2 i Jaipołł. Po
~ tych meczach 2szawskiego,
gdzie w 10 powiatach wynik 2:2 (do przerwy 1:0 dla Gór Przebieg gry: pierwsza bramka
-ów 5.000.
-tan rozgrywek:
4 8 23:2 przeprowadzona zostanie akcja szko nika).
2 4 6:2 Stal Ostrowiec
Brda Bydgoszcz
dla Górnika padła w 20 min. ze
7
23:11
5
AZS
Wrocław
leniowa
LZS-ów,
w dziedzinie wy W obu drużynach najlepiej grały strzału
Kolejarz Gdańsk
2 2 9:5
Fuchse w zamieszaniu pod
5 7 19:13 chowania fizycznego i sportu. Po linie
Nie wierzymy I Polonia Leszno
2 2 11:8 Cracovia
defenzywne,
a
interesujący
bramkowym,
nie bez winy obroń
17:6
3
5
Polonia
Bytom
2 O 1:12
Pionier Szczecin
nadto
do
zadań
kadry
należy:
orga
pojedynek środkowych pomocni ców Cracovii. Cracovia korzystając
2 4 19:2
Stal Katowice
nizacja
nowych
i
reorganizacja
już
14:10
4
4
ków
Parpana
(Cr.)
i
Podeszwy
(G.)
Warszawa
Utarło się już takie (błędne zre
następnie z mniejszego tempa czę
Grupa IV: Zamość (teł.) Sparta Legia
3 4 10:7 powstałych LZS-ów oraz powiąza skończył się raczej sukcesem tego sto gości pod bramką Górnika, je
Stal Gliwice
sztą) mniemanie, że tytułomania Zamość
Concordia
Piotrków
5:5
2
2
Gwardia
Kr.
nie
tych
prac
z
Powiatowymi
i
ostatniego.
Podeszwa
był
najlep

ma swój stały punkt zamieszkania
4:17 Gminnymi Radami Sportu Wiejskie szym graczem Szombierek, a dosko dnak atak jej strzela słabo.
4 2
AZS Warszawa
(0:3).
w jednym z miast na południu kra 0:4
Po zmianie pól w 20 min. Kra6 2 10:27 go.
Spójnia Poznań
PROCH PIONKI — WŁÓKNIARZ
Akcja ta trwać będzie dwa mie nale sekundowali mu obrońcy Czer sówka na polu karnym zostaje sfauju, skąd rzekomo pochodzą wszyscy
6:19
3
0
AZS Poznań
CZĘSTOCHOWA 1:3 (1:2)
nik i Banisz. Bramkarz Jung nie lowany przez Parpana. Karnego
4:34 siące.
5 O
„dyrektorzy", „radcy", „naczelni
Radom, (tel.) Zespół Włókniarza po Ogniwo Warszawa
cy" itp. Okazuje się, że i w innych konał zasłużenie drużynę Unii Pro
strzela Podeszwa, który w popraw
ce zdobywa drugi punkt dla Gór
miastach cieszy się ona znaczną po chu z Pionek 3:1 (2:1), mając przez
cały
czas
meczu
lekką
przewagę.
nika. Energiczne poderwanie się
pularnością, na co przytaczamy do Bramki dla zwycięzców zdobyli:
’
'
"
~
Jęszczegpioe-raealko
Cracovii przynosi jej dwie bramki:
wód, dostrzeżony w jednym z pism drzejeżyk 2 i Kunkel 1.
w 35 minucie ze strzału Różańko-w
sportowych wychodzących w stoli Włókniarz Częstochowa
2 4 7:3
cy:
skiego
(piłka odbija się o obrońcę
2 8 6:4 Dalsze spotkania w puli finałowej Sędziował dobrze oh. Piotrowski z ł, Latka. Thiel I i Faber po jednej.
Concordia Piotrków
Banisza
i wpada do siatki) i w 40
W migawkach z mistrzostw lekko Unia Proch Pionki
2 2 3:3 o mistrzostwo Polski w szczypiornia- Krakowa.
Dla ŁKS: Szulc 2 i Bujiiowicz 1.
2 0 0:6 ku nie przyniosły większych sensa
atletycznych Polski juniorów czyta Sparta Zamość
Drużyna śląska pokazała grę na wy minucie ze strzału Parpana po po
AKS
—
ŁKS
6:3
(4:1)
eofcltm poziomie. Obrona grała mało daniu z wolnego przez Gędłka.
my:
V: Białystok (tel.) Gwar- cji.
CHOiRZÖW. W pierswzym meczu pu
Sędzia Muszyńrłti z Poznania do
„Całe szczęście, że miał po- diaGrupa
Faworyt na mistrza Polski po raz li finałowej. AKS pokonał przekony iair.
Ostatnie minuty przynoszą duży
mścił dio ostrej gry. Widzów około 7
Białystok
—
Znicz
Pruszków
trzeci z rzędu, wygrał swój mecz wująco łódzkiego przeciwnika 6:3 (4:1) otysięcy.
magiera dr. Pawelczyka, który
Był to przedmecz przed spot- nacisk jedenastki krakowskiej, je
1:0
(1:0).
zgodnie z przewidywaniami.
solennie zapewnił..."
Bramki strzelili: dla AKS — Thiel it kainiiem piłkarskim AKS — Legia.
dnakże nie dochodzi do zmiany wy
1. AKS Chorzów
a następnie:
3 6 37:12
niku.
...„Puchar za drużynowe zwy
2. Budowlani Opole
3 4 30:12 Kolejarz z Tarnowskich Gór
cięstwo, ofiarowany przez prof. Piłkarstwo za Olzą
3. ŁKS Włókniarz
3 8 12:13
Porażka Polonii B.
Wukomanowicza był bardzo cię SIŁA TRZYNIEC — VIKTORIA ZA- 4. Spójnia Katowice
3 O 12:54
żki..."
BUBEK 4:3 (2:0)
mistrzem Polski Klasy A
OPOLE
SPÓJNIA
Zwróciliśmy się do ob. Pawełczy- Jako pierwszy mecz w ramach ju BUDOWLANI
w Gdańsku
KATOWICE 23:3 (10:0)
czyka, który wyjaśnił, że wpraw bileuszu 30-lecla Siły Trzyniec, roze Racibórz,
LUBLIN, (tel.) W mistrzostwach
(tel.) Na skutek słabej
czek 3, Górnik 2, Kralowski i
dzie nie był nigdy doktorem, ale, że grany został na stadionie w Trzyńcu gry bramkarza Spójni, Opolanie od Polski klasy A w szczypiomiaku cha
Pchełek no 1, dla Lublinianki: Wal
GDAÑSK (tel.). Początek meczu
bardzo się cieszy z niespodziewane mecz towarzyski: Siła Trzyniec nieśli wysokie zwycięstwo nad ze wzięły udział 4 drużyny: Stal Ku ki
ewicz 3, Musiał 2, Niedziela, Bo
(mistrz kląsy III cieszyńskiej) — Vik społem katowickim. Bramki dla gości
go awansu, gdyż może z pobłażliwo toria
źnia Raciborska, Kolejarz (HKS) rowski i Chodoń po 1. Sędziował nie zapowiadał takiej beznadziej
Zarub
ek
(mistrz
klasy
I
ostrawzdobył
cały
atak
z
Langoszem,
Kli

ności, jaka zapanowała na boisku
ścią spoglądać na ob. Wukomano skiej). Zwycięstwo ofiarnie grających kiem i Glelnikiem na czele.
Tarnowskie Góry, Chemik (Kro Tomosz.
już no 30 minutach. Pierwszy kwa
wicza, który otrzymał nominację gospodarzy nad technicznie lepszymi Widzów około 2000 osób.
wodrza) Kraków i WKS Lublinian
CHEMIK KRAKÓW — KOLE drans obfitował w kilka ładnych za
jedynie na profesora (może to tylko gośćmi było zasłużone. Bramki dla
ina. Tytuł mistrza Polski klasy A
AZS
KATOWICE
—
KOLEJARZ
Siły
zdobyli:
Kraus
2,
Łabaj
B.
i
Ma
na początek? — przyp. red.). Mamy
przypadł Kolejarzom z Tarnow JARZ TARN. GÓRY 8:8 (4:3). Bram grań z obu stron. Lepsza technicz
GNIEZNO 6:5 (1:4)
po 1. Sędziował dobrze Marzak.
również zastrzeżenia co do pucharu. rosz
skich
Gór, ale został uzyskany do ki dla Chemika: Spytkowski, Kusiak nie Lechia przeprowadziła kilka aKATOWICE.
Rozegrany
na
boisku
Widzów tysiąc.
Jest on zbyt duży i zbyt ciężki, jak GROS BYSTRZYCA — ŻEL. BOHU- Gwardii w Katowicach mecz szczypior piero po dodatkowych rozgrywkach, i Paluch po 2, Pasło i Buczak po 1, taków, z których jeden, w 10 mi
na nagrodę sportową, a przy tym
niska o spadek do klasy A pomiędzy w decydującym meczu z Chemi dla Kolejarza: Knajniek 5, Wacła nucie, skończył się zdobyciem bram
MIN 4:1 (2:1)
do złudzenia przypomina wazony Również mistrz klasy IV, Groń, od Kolejarzem z Gniezna a katowickim kiem Kraków. Poziom gier był wy wek, Spałek i Piemi.karczyk po 1. ki przez Goździka. W parę minut
AZS zakończył się szczęśliwym zwy soki, u wszystkich drużyn dał się Sędziował Ejme z Łodzi.
potem został on sfaulowany tak, że
na kwiaty, jakie spotkać można w niósł sukces, bijąc na własnym boi cięstwem
6:5. Gra swym : jednak zauważyć brak przygotowa
musiał zejść z boiska. W wyniku
każdym większym hotelu.
sku klub II klasy bogumińskiej. Go poziomem miejscowych
LUBLINIANKA
—
CHEMIK
5:5
przypominała
rugby.
tego Lechia pozostałe 75 minut gra
Ponieważ jednak tytuł migawek spodarze byli drużyną szybszą. Bram Bramki dla miejscowych zdoby ł:: nia turniejowego.
(2:3).
Dla
Lublinianki:
Niedziela
3
1 Brudny po 2. W Grochowski E.. Kałdcmek i Garncarz
w dziesiątkę, co wpłynęło na bat
STAL KUŹNIA RACIBORSKA —
brzmi „Wierzcie albo nie" — ko ki zdobyli: Rusz
Walkiewicz 2. Dla Chemika: Bu ła
juniorzy Gronla ulegli po
dziej defensywny charakter jej tak
2, dla pokonanych Graczyk — 31 WKS LUBLINIANKA 11:8 (6:4). iczek
rzystamy chętnie z tego przywile przedmeczu
2,
Kusiak,
Surdyka
i
Buniak
juniorom Żel. Trzyniec 2:3.
BirgfMer
2.
~
tyki. W 20 minucie Rogocz podwyż
Bramki dla Stali: Kubiczek 4, Pie- po 1. Sędziował Tomosz.
ju i nie wierzymy w to wszystko,
sza wynik do 2:0 dla Lechli. Napa
co wyczytaliśmy w migawkach. Ob.
MSKSłaeKKtessęgs^stnicy
Polonii mają kilka sposobno
Ob. Pawelczykowi i Wukomanowi- SKS TEN A VA — SLĄSK 0:2 (0:2) 25 min. przez Kowolika i drugą w 30 dzięki dobrej grze ich tria obronne
STAL KOLEJARZ 4:4 (2:2). Był
KATOWICE. Ubiegłej soboty odbył nim. po pięknej akcji całego napadu go. Obrona Śląska dwukrotnie wyrato to najpiękniejszy mecz turnieju. ści zdobycia bramki, jednak zawo
czowi radzimy też nie wierzyć.
się na boisku Pogoni w Katowicach ze strzału Szkopa. W momencie st-rze wała swą drużynę w ostatniej chwili, Bramki dla Stali zdobyli: Górnik dzi ich dyspozycja strzałowa.
*
mecz piłkarski mistrza juniorów CSU lenie tej bramki. Szkop zderzył się z wybijając piłkę w pole prawie że z 3, Kubiczek 1, dla Kolejarza Kraj
W jednym ze stołecznych pism —
W drugiej połowie inicjatywę
SiK Trnava a juniorami Śląska za >ramkarzem gości 1 musial zejść z
'Ü bramkowej.
dostrzegliśmy zdjęcie naszych ju kończony
ni ak 2, Piernikarczyk i Spałek po 1. przejmują goście, a Lechia zostaje
zwycięstwem gospodarzy 2:i) ■ niska.
Gira
stała
na
ogół
na
dobrym
pCzio
niorów, udających się w towarzy Porywisty wiatr utrudniaj
Sędziował
Ejme.
bardzo Po przerwie goście grający z wlazepchnięta do defensywy. Dopiero
widzieliśmy kilkakrotnie zagra
stwie wiceprezesa PZT na turniej grę, przy czym w pierwszej części wy ■ era, przesiadywali niemal bez przer niate. pierwszej
jakości. Niestety oba
KOLEJARZ — LUBLINIANKA w 25 minucie udaje się polonistom
tenisowy do Wimbledonu. Zdjęcie korzystali grę z wiatrem Ślązacy i wy piod bramką Ślązaków, ale nie •espoly grały często brutalnie.
zdobyć jedyną bramkę z karnego
zaopatrzone było następującym pod strzelili dwie bramki: pierwszą w mogli wykorzystać szeregu sytuacji
Sędziował debrze p. Kruk z Kato- 10:1 (4:1). Bramki dla Kolejarza: po ręce Kokota I, który w ten spo
Spałek P. 4, Spałek J. 3, Krajniak,
io. Widzów mało.
pisem: „Z lotniska na Okęciu od
i Kamionka po 1, dla sób bronił strzału po wybiegu bram
leciała do Wimbledonu (Anglia) na
POMORZANIN TORUŃ — SOKÓŁ Piernikarczyk
karza. Jedenastkę strzelił nie do oLublinianki Walkiewicz.
międzynarodowe zawody tenisowe g ołrfmfBie/ chwíü
KRALOVE POLE 3:1 (2:0)
brony Lelonek. Dalsze akcje Polo
drużyna polskich juniorów w skła
CHEMIK — STAL 4:3 (2:1). Bram nii wykazują znów niedyspozycję
TORUŃ, (tel.) — W Toruniu go
dzie następującym: Romuald Ku
ściła drużyna dywizyjna z Czecho ki: Surtyka, Muniak, Fajło i Kunik strzałową jej ataku. 2 minuty przed
Polska - Szwecja 4:2
dliński, Jan Radzio, Jerzy Olszew
słowacji Sokół Krelove Pole, która po 1; dla Stali Górnik 2 i Kralow- końcem Skowroński strzela trzecią
ski i Andrzej Litis."
ski 1. Decydujące spotkanie Kole bramkę dla Lechii, egzekwując je
uległa Pomorzaninowi 1:3 (0:2).
Jak donoszą z Wimbledonu Ku
jarz — Chemik 5:1 (2:0).
denastkę za sfaulowanie Gronow
dliński i Radzio zostali wyelimino
i® ei)fioślae*s6u)ie
Wobec równej ilości punktów, do skiego.
PRAGA. W obecności 35 tys widzów
wani już w pierwszym dniu. Najgo
reprezentacja Pragi pokonała na datkowe spotkanie wygrał Kolejarz,
Mecz kończy się wynikiem 3:1
rzej jednak wypadł Jurek Olszew
(tel.). Mecz wioślarski Polska — Szwecja, odbyty
stadionie Sparty repr. Budapesztu zdobywając tym samym awans do (2:0) dla Lechii. Jeśli chodzi o oce
ski, który przegrał v. o., nie sta w SZTOKHOLM
w
meczu piłkarskim 4:0 (4:0). Bram Ligi Szczypiorniaka. Bramki dla
Sztokholmie,
zakończył
się
wygraną
wioślarzy
Polski
w
stosun

nę graczy, to zawiedli m. in. wy
jąc do walki z doskonale zapowia ku 4:2. — Szczegóły w następnym numerze.
M zdobyli: Miller — 2 (w tym Je
dną z karnego) oraz Srsen i Pa Kolejarza: Krajniak i Piernikar znaczeni do spotkania z Węgrami
dającym się juniorem francuskim —
szek.
Zawody
prowadził
Cze
eh
osin
czyk
po
2
i
Spałek
1,
dla
Chemika
I
B orotrą.
(SET)
— Wiśniewski i Kokot II. Sędzia —
wak Vlcek.
Surtyka. Sędziował Ejme.
Olewski z Krakowa. Widzów 15 tys.
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zajmującą ostatnią pozycję w tabeli ganię wokół piłki. Reszta zawodni
ligowej. Skazani w opinii sportowej ków AKS nie wykazywała również
na przegraną warszawianie dokona najmniejszej inicjatywy ani nawet
li gruntownej zmiany w składzie chęci zwycięstwa.
Bohaterem spotkania był bram
swego zespołu, przerzucając Opry
cha ze środkowego ataku na pozy karz Legii, Skromny, który po przer
cje środkowego pomocnika i obsa wie zademonstrował .obronę w b.
dzając jego miejsce Górskim. Po dobrym gatunku i walnie przyczy
raz pierwszy w barwach Legli wy nił się do zwycięstwa swej drużyny.
stąpił Olejnik, b. gracz katowickie Debiut Olejnika wypadł zadawalają
go ZZK. Tak ukształtowana Legia co. Oprych paraliżował wszystkie
górowała, zwłaszcza do przerwy akcje Spodzieji. Pomoc i obrona
nad drużyną chorzowską, która za warszawian zgrane doskonale z so
grała najsłabszy mecz w sezonie i bą, były dla napastników AKS za
ustępowała przeciwnikowi pod każ porą nie do przebycia. W ataku
najlepiej wypadli: Motdarski i Cy
dym względem.
Jandudą raz jeszcze wykazał, że ganik.
PRZEBIEG GRY: Wynik meczu
rola stoppera nie odpowiada mu zu
pełnie. Reprezentant Polski, bram bvł przesądzony już w ciągu pierw
karz Janik, sprawiał wrażenie, jak szych 27 minut, w których goście
gdyby pierwszy raz wyszedł na bo zdobyli 3 bramki. Pierwszy punkt
isko. W drugiej części gry został uzyskał Sąsiadek, wykorzystując uzastąpiony przez Mrugałę. Kierow miejętnie nieporozumienie pomię
nik ataku reprezentacji Polski na dzy Janikiem i Jandudą. Ten sam
mecz z Węgrami, Spodzieja, nie wy gracz zdobył drugą bramkę strzela
kazał w meczu z Legią żadnych jąc z 16 m z podania Olejnika. Au
kwalifikacji, które by predestyno torem trzeciej bramki był Górski,
wały go do tak poważnego żądania. po pięknej akcji Olejnik — MordarB irański w dalszym ciągu jest ha ski — Górski. Po przerwie goście
mulcem akcji swych kolegów, pro ograniczyli się do defensywy, nie
dukując dziwaczne i bezcelowe ble- pozwalając gospodarzom na dojście
12 bramek w Poznaniu
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SIciscy i łócłzcy pływacy
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W niecały rok po zakończeniu wojny świat sportowy kg — ja tylko 72 kg. Ale narciar-■ chwili musiałem go bezustannie pil
przezył melada sensację. Jedenastka graczy piłki nożnej stwo i koszykówka dokazały swego, nować — chodziłem za nim jak cień.
moskiewskiego „Dynamo“ w ciągu czterech spotkań w Wiel a właściwie lepiej powiedziawszy Miałem wrażenie, że boisko jest
kiej Brytami odniosła wspaniały sukces: dwukrotnie wygrała miały dopiero pokazać swą wartość. znacznie większe, niż zwykle, a
i dwukrotnie zremisowała z najlepszymi klubami Anglii. Do późna w nocy ustalaliśmy z tre Lawton może się włóczyć wszędzie.
nerem Jakuszynem „strategię bojo Ale i on także nie był w swojej skó
Całkowity, bilans wyraził się w wynikach: 19:9.
„19:9“. Pod tym właśnie tytułem wyszła w Związku wą“, a potem jeszcze śnił mi się rze; byłem sam napastnikiem i
wiem, co to znaczy. Wydaje się
Radzieckim książka, opracowana przez znanego literata ten groźny, futbolowy „tank“.
i dziennikarza sportowego Lwa Kassila, która zawiera łascy SPOTKANIE PRZECIWNIKÓW wówczas, że boisko się zmniejszyło
i zwęziło. Lawton, wyprowadzony w
nujące wspomnienia uczestników wyprawy londyńskiej. Jed
I już byliśmy na boisku. Uroczy pewnym sensie z równowagi moim
no z takich wspomnień, którego autorem jest kapitan „Dy sta ceremonia. Przyglądałem się uporem, zaczął manewrować piłką
namo“, Michał Semiczastnyj, drukujemy poniżej:
Lawtonowi uważnie. Na koszulce to po lewej, to po prawej stronie.
naszyty Nr. 9. „A więc dziewiąt
ZWIERZENIA
„Chelsea“, Lawtonie. Pisano, mię ka — stop!“ — myślałem sobie. Ale Druga połowa gry upływała już
pod znakiem naszej przewagi, co
BYŁEGO NAPASTNIKA
dzy innymi: „To nie Chelsea, ale Ro jak to stop przeprowadzić?
sjanie boją się Lawtona“, albo „je Ruszyliśmy. Za moimi plecami nie znaczyło bynajmniej, by nasi
Jest taka popularna piosenka woj
Tommy nie będzie dobrze strze kręcił się nerwowo w bramce Cho- obrońcy nie mieli nic do roboty z
skowa o samolocie, który po wyko żeli.
żony, rosyjski samowar się rozleci". micz. Spojrzenia nasze na chwilę piątką nieprzyjacielskiego ataku.
naniu zadania wraca „zaszczytnie,
Ja, tak jak przedtem, pilnowałem
Wszystko to — jak również i po
lecz o jednym skrzydle“. Tę właśnie ważna suma 14.000 funtów szterlin- się spotkały:
każdego ruchu Lawtona. Drobna
—
No,
trzymaj
się,
Choma!
piosenkę przypominaliśmy sobie gów, za którą Chelsea kupiła Law
nieuwaga — to byłaby bramka. W
ruszyli
Rozpoczęła
się
gra.
Nasi
wraz z innymi graczami na lotni tona — świadczyło o tym, że to
tym czasie wyrównaliśmy na 2:2.
od
środka.
Zdobyliśmy
rzut
rożny.
Chelsea chciała za wszelką cenę wy
sku moskiewskim, wracając do kra wielki gracz. Dowiedziałem się, że
ju po spotkaniach z najlepszymi Tommy ma lat 26, że już 7 lat gra Lawton był w tym czasie „jak lód“, grać, a były to już ostatnie minuty
piłkarzami Wielkiej Brytanii. W o- w drużynie reprezentacyjnej Anglii, ale wiedziałem, że to jest cisza zawodów. W ósmej minucie przed
statnich bowiem zawodach napraw że jest wychowankiem znanego pił- przed burzą. W piętnastej minucie końcem Lawton dosłownie zgniótł
Lawton dostał podanie od Dollden- Chomicza, sięgającego po piłkę.
dę „lecieliśmy o jednym skrzydle".
ga i nie dochodząc do mojej pozy Był to coprawda taktyczny błąd
Bo zawody były bardzo ciężkie.
cji — nabił swą „armatę“. Chomicz Chomicza, który jeszcze nie był obLecz pomimo tego wszystkiego do
wyrzucił piłkę na aut. Główka. Bro znajomiony z metodami atakowania
trzymaliśmy danego sobie słowa ra
nimy
się. Chelsea atakuje. Lawton bramkarza, bardzo szeroko stosowa
dzieckich sportowców: „Dynamo“
stale przed bramką.
nym-i w Anglii: Stan 3:2. W ostatnich
an razu nie zeszło z boisk w Anglii
Początkowo, jeśli mam powiedzieć sekundach fantastyczny solowy
pokonane!
prawdę,
bałem
się
iść
równocześnie
przebój Bobrowa przyniósł nam re
Dziś mogę to śmiało powiedzieć:
z Tommym do wysokich piłek, które mis 3:3.
Spełniły się moje marzenia zagrania
brał głową. Starałem się piłki obni WYNIKI POJEDYNKU
przeciwko futbolistom angielskim.
żać, obiegając przeciwnika. Właśnie
Spełniły się one w dziewiętnastym
Koniec. Widzowie, krzycząc i ma
Wiliams i Lawton coś znowu skom
roku mojej 'kariery sportowej. Do
binowali, ciągnąc pod naszą bram chając rękami rzucili się na nas.
tego czasu rozegrałem 500 spotkań,
kę. Radikowski zastąpił i podał do Nagle znalazłem się na ramionach
w sumie walczyłem na zielonej tramnie. Sytuacja się wyjaśniła. Zno londyńskich entuzjastów piłkarw e 45.000 minut. I to jakich minut!
wu podanie. Lawton gotował się do stwa, którzy wszystkich nas wynie
D'ugó będę pamiętał zawody w Cze
skoku tuż obok samotnego Chomicza. śli do szatni. Pojedynek był zakoń
ches owacji, mecze z Baskami, z
Straszny moment. Wówczas zdecydo czony.
Bu garami i Turkami, w których
Angielscy fachowcy tak to oce
wałem się. Skoczyłem w górę rów
miałem zaszczyt brać udział, bro
nocześnie z Lawtonem; czułem, że nili: „Semiczastnyj rolę trzeciego
niąc barw drużyn ZSRR, Moskwy
obrońcy odegrał wzorowo“. (Char
czy wreszcie mojego klubu. Prawie
Tommy Lawton, najlepszy na piłka odbija się od mojej głowy i les Bacon).
całą swą karierę piłkarską przeży pastnik Anglii to walce z obrońcą leci tam, gdzie powinna...
„Wszystkie wspaniałe piłkarskie
— Zuch, Misza! — słyszę pochwa
łem w ataku: grałem początkowo na
Holandii, Potharstem
‘chwyty Lawtona paraliżował Semi
lewym, potem na prawym skrzydle, karza „Arsenału“, Freda Drake. ły współpartnerów.
Krzyki i brawa na trybunach. czastnyj, który zawsze znalazł ce
Trudno mi wprost dziś policzyć, ile
angielskiego piłkarstwa Widzowie byli zachwyceni naszym lowy odpowiednik na styl gry Law
wówczas nastrzelałem bramek, ale Znawcy
twierdzą, że Lawton jest najlep pierwszym rendez-vous w powie- tona. Anglicy, uwielbiający grę
przypuszczam, że coś koło tysiąca. szym
głową Lawtona, ze zdumieniem pa
napastnikiem, ja trzu.
Dzisiaj już ich liczyć nie potrzebu kiego środkowym
trzyli na osobę nieznanego sowiecwidziały trzy ostatnie genera
ję, bo nie strzelam bramek — gram cje angielskie.
kiego _gracza, który z ich „bóstwa“
więc rzeczą zro BOISKp JEST MAŁE
jako środkowy pomocnik. Mimo to zumiałą, że po Jest
nic sobie nie robił. Semiczastnyj u- W üb. środą odbył się w Siemianowicach mecz pływacki Śląsk — Łódź
tych wszystkich po DLA LAWTONA
jednak, mówiąc obiektywnie, jako chwałach miałem
chociaż na
Lawton krążył znowu wokół mnie, dowodnił. że jest graczem również zakończony zwycięstwem repr. Śląska 85:51. Na zdjęciach: od lewej
dawny napastnik, dzisiaj blokuję chwilkę zobaczyć ochotę
przyszłego znów odebrałem mu piłkę. W 23 mi wysokiej klasy.“ (Armor Meeln).
tych napastników, muszę się kibi przeciwnika. Udałoswego
Być może, że są to zbyt wielkie u góry Proniewiczówna (Ł) zwyciężczyni Kaletowej na 200 m klas,
mi się to na 3 nucie Anglicy uzyskują rzut rożny.
com piłkarskim przyznać, że strze dni przed naszymi zawodami:
pochwały
o mojej grze. Sądząc jed i 13-letnia Malinowska (Ł); obok — Nikodemski, Stanowicz i Dobro
LawGoulden
i
Lawton
wpadli
razem
z
lać dziś bramki jest znacznie trud ton grał wówczas o mistrzostwo li
nakże
według
ogólnej opinii — w wolski w towarzystwie wiceprez. ŁOZP; niżej — reprezentacja Łodzi,
Chomicz
em.
Stan
0:1,
a
w
chwilę
niej, niż dawniej. Nowoczesna tak gi angielskiej przeciwko Birpojedynku z Tommym Lawtonem sztafeta ■ Śląska 4X200 dow. (Zimny, Prządo, Gremlowski i Ramola;
później
0:2.
I
tym
razem
także
nie
tyka piłkarska ze swoim systemem mingham City.
obok Kuklok (S); u dołu repr. Śląska.
obeszło się bez Lawtona, który „pod nie uważam się za pokonanego.
„trzech obrońców", przy niesłycha
Foto Karata asz
Przekład
J.
Bułakowskiej
sunął
“
piłkę
łącznikowi.
Od
tej
nej wprost szybkości graczy, ogrom LATA, CENTYMETRY,
nie ogranicza możliwości wolnej KILOGRAMY
łsoSfefigi do siatki.
W grze Lawton bardzo mi się.po TegSkt» sí/es tfimnasíyfcóiv
dobał. Miał silny, celny strzał, pił„GROŹNY TOMMY
mistrzostw
na
1949 rok
kę opanowywał wzorowo, głową Program
Mówię o tym wszystkim dlatego, grał jak wirtuoz. Zewnętrznie przy
bym mógł także powiedzieć coś i o pominał mi wspaniałego Isidzo Lan
napastniku, który zawsze „zagrał“, gera z drużyny Basków. Lawton ma
o napastniku klasy światowej, prze 182 cm wzrostu, waży 85 kg, czyli,
j wykrok prawą z cwierćobrotem ramie do podporu przewrotnego na
ciwko któremu gra się z podwójną że w skoku może się zwalić na o- Tegöroczne
egOroczne mistrzostwa gim- dach: a)
a poręczach, b) drążku, 1jł«
w lewo — przerzut baczny w ramionach — w tylnym zamachu
ochotą i... z poczwórnym wysiłkiem. brońcę niemal centnar żywej wagi.
................
nastyczne Polski odbędą się
I c) koniui wszerz z łękami, d) koł- prawo z ćwi er¿obrotem w prawo — wspieranie z półobrotem w lewo •Mam na myśli „gwiazdę" angiel Wspaniały, bojowy napastnik, co
w grudniu w Warszawie. Bę- kach — obowiązkowe i dowolne; dostaw lewą, ramiona w tył i prze zamachem stanie na rękach z ćwierćskiej piłki nożnej, Tommy Lawtona, tu dużo gadać! Należałoby raczej po dą to VIII mistrzostwa Polski. 3) Skoki
obrotem w lewo na lewej ręce — ze
Skoki mieszane obowiązkowe rzut wolny w tył do postawy zasad skok
rozkroczny.
z którym miałem przeprowadzić liczyć się z własnymi siłami i obmy
i dowolne (wysokość konia 160 niczej.
Zgodnie
z
wymogami
program
wielki pojedynek.
śleć sposób, jakby „zneutralizować“ ćwiczeń obowiązkowych winien cm — naskok sprężynowy).
KÓÑ
WSZERZ
2. Ćwiczenia
Opowiem wam więc jak to wy kierownika ataku Chelsea. Nie ba
Z postawy pobok, dochwyt za łęki:
1. Ćwiczenia wolne
glądało. W pierwszy dzień naszego łem się różnicy wieku, różnicy w być ogłoszony na pół roku na
na przyrządach
% na skoku koło odwrotne lewą —
przód. Zawody obejmą: 1) Ćwi Postawa zasadnicza ramiona w dół: DRĄŻEK
przyjazdu do Londynu wszystkie centymetrach, ani w kilogramach.
przemach odwrotny lewą — przemach
zawrotny prawą — koło odboczne w
gazety rozpisywały się o moim prze
Lawton 26 lat — ja 35, on 182 czenia wolne obowiązkowe i do 1 Ramiona w bok, grzbiet — wznos Złe zwisu przodem na chwytem:
w tył — przemach zawrotny
ciwniku,grającym na środku ataku cm — ja 172 cm. Lawton waży 85 wolne; 2) Ćwiczenia na przyrzą• lewej nogi w przód — wykroje w tylnym zamachu wspieranie — prawo
lewą — nożyce odboczne w lewo —
lewą i wznos prawej nogi w przód — podmykiem
półobrotu w, prawp na przemach okroczny prawą w przód —
ramiona w dół 1 w przód, wykrok pra prawej
do zwisu nrzodem dwu- koło odboczne w lewo w tył — prze
wą — przerzut w przód oparciem na chwytemręce
— wymyk olbrzymi 1 wy mach odb oczny w lewo w tył — koło
rękach do niedużego pólprzysiadu. skok rozkroczny
na drążek — prze- okroczne prawą z półobrotem w lewo
ramiona w górę, dłoń » przód;
prawą do nachwytu i kołowrót naprzemianrącz — koło zawrotne pra
« luźnie ramiona w tył — wyskok chwyt
następowy
w
tył
z
nóg do wą i przemach odwrotny w lewo z
“•i dygiem wyskok z półobrotem stania na rękach —wyrzutem
dwa kołowroty półobrotem w lewo na lewej ręce do
w
lewo
do
skłonu
podpartego
—
prze

olbrzymie
w
tył,
drugi
z
półobrotem
Mistrzostwa
tyłem na tylnym łęku 1
wrót w przód — powstań i wyskok, w prawo na prawej ręce do stania na podporu
postawa ramiona w tył, dłoń w tył — rękach podchwytem — dwa kołowro grzbiecie — przemach odboczny w
dygiem i wymachem ramion w przód ty olbrzymie w przód, drugi z półobro lewo w tył z ćwierćob rotem w prawo
przerzut w tył do podporu leżąc przo tern w prawo na prawej ręce i prze- do zeskoku lewym bokiem Ao konia.
dem i przemach rozkroezny w przód chwyt lewą pod prawą do skrzyżnego dochwyt lewą na grzbiet
do podporu leżąc tyłem, tułów wygię nachwytu — odmach w tył i w przed KOBRA
ty;
zamachu wspieranie z półobro Ze zwisu przodem:
3 wznos lewej nogi 1 trzy czwarte nim
Katowic
tem w prawo na prawej ręce do wy powoli zwis przerzutny tukiem —
• obrotu w prawo na prawej ręee sokiego
zamachu, lewa na chwytem — zwis przewrotny i wykręt w
.. tył —
do skłonu podpartego rozkrokiem w
wymyk do stania na rekach — koło
lewo — skłon w dół, ramiona w tył zeskok rozkroczny.
wrót
w
tył
do
rozpięcia
—
spad do
skurcz, palce dotykają barków;
zwisu przewrotnego i zwis przerzut
4 wyprost ramiona rzuć w bok — PORĘCZE
• dyg i przenoś ramion w górę lu- , Z postawy pobok, dochwyt na bliż ny — zamach j wykręt w przód lu
kłem w dół do wewnątrz — skłon w szą żerdź, lewa podchwytem: z na- kiem — zamach i wykręt w przód
lewo w bok. wznos prawej ijogi w skoku przemach zawrotny w prawo łącznie przemach rozkroczny w przód
bok prawe ramię w dół lukiem bocz do zaznaczonej wagi przodem w pod do zeskoku.
nym. lewe wytrzymaj — waga bo porze w poprzek — poziomka — za PRZESKOK PRZEZ KONIA WZDBUZ
na żużlu
kiem:
w tył i koto rozkroczne w przód
5 skłonem w lewo oparcie lewej 1 mach
— odmach w tył do oparcia na ramio Z rozbiegu odbiciem obunóż, do
• prawej ręki na podstawie, stanie nach i przewrót w tył do stania na chwyt na kark — przeskok rozkrocz
na rękach w rozkroku — niogi złącz; rękach, zaznaczyć — w przednim za ny nożycowy.
J. Fazanowicz
6 przewrót w przód do siadu pro- machu półobrotu i podmykiem wspie• stego — oparcie rąk po lewej
stronie j zwrotem tułowia w lewo o
90» wydźwig o tułowiu załamanym 1
wyprostowanych ramionach do stania
Na wirażu biegu „setek". Prowadzi Jasiński (Imielm)
Ostatnie
dni
na rękach, wytrzymaj;
? powoli opust, skulenie tułowia
• do oparcia na łopatkach 1 wy
chwytem powstań do pólprzysiadu —
ramiona w górę, dłonie w przód,
8 wypad lewą w przód, skłon w
w
Wimbledonie
• przód, ramiona w tył, dłonie w
tył — wyprost ramiona w górę lukiem
przednim — powstań na lewej j wy.
krok prawą, ramiona w dół 1 w bok —
LONDYN, (tel.) Tygodniowe zmaga kowo prowadził 2:0, a później przy
półobrotu w prawo na lewej nodze,
ramiona w dół i lukiem przednim w nia tenisistów całego świata na kor stanie 3:2 dla Schroedera potrafił wy
górę, dłoń w przód — wznos prawej tach Wimbledonu zostały zakończone równać na 3:3. Tutaj Drobny załamał
nogi w przód, wyskok na lewej i w ub. sobotę. W piątek, w finałowej się, gdyż w następnej chwili przegrał
przeskok na prawą, wznos lewej nogi grze pojedynczej panów, która wzbu nawet własny serw i nie zdołał już
w tył, skłon w przód do wagi przo dza stale największe zainteresowa później nawiązać równej walki. Osła
' " ~6:4'
dem, ramiona w dół 1 w bok. dłoń nie, zmierzyli się Schroeder (USA) 1 teczny stan gry: 3:6, 6:0, 6:3, 4:6,
Drobny (Czechosłowacja). Zakwalifi dla Schroedera.
w przód;
9 wyprost, przystaw lewą nogę. kowanie się Drobnego do finału było Grę podwójną wygrała para Parker,
• ramiona w dół ; tukiem przed wielkim sukcesem tego zawodnika.
zwyciężając parę Schroenim w górę, dłoń w przód — wznos Tylko nielicznym Europejczykom vi Gonzales,
Mulloy w trzech setach 6:4, 6:4
na palcach, odrzutem lekki skłon w dala się dotąd ta rzecz. Z graczy sło ider,
6:2.
tył w klatce piersiowej, skłon w wiańskich Drobny był pierwszym, W grze pojedynczej .pań, w której_
przód, ramiona w tył lukiem przed który doszedł do finału. Słaba sto spotkały się dwie Amerykanki, zwy
nim — przysiad podparty — wyprost sunkowo wygrana Schroedera w pół
ramiona w górę lukiem przednim, finałowej walce ze Sturgessem (P. ciężyła zeszłoroczna triumfatorka —
dłoń w przód, wyskok — ramiona w Afryka) pozwalała niektórym sądzić, Brough, która po ciężkiej walce po
górę lukiem okrężnym w nrzód I lu że Drobny może zostać nawet zwy konała Dupont 10:8, 1:6 i 10:8.
kiem przednim w tył;
cięzcą. Czechosłowak rzeczywiście wy FINAŁ GRY PODWÓJNEJ PAÑ:
ł A wykrok lewą i wyskokiem na kazał piękną postawę w walce ze Brough — Dupont (USA) : Moranlewej — wznos prawej nogj w Schroederem. Przegrał wprawdzie po Todd (USA) 8:6 7:5.
przód, ramiona w przód i lukiem
walce, nie wytrzymując FINAŁ GRY MIESZANEJ: Sum
Tak Merze wiraże najlepszy w chwili obecnej żużlowiec Polski, Smoczyk (Leszno). Zdjęcie z mistrzostw okrężnym w tył przenoś w górę, dłoń 5-setowej
nerwowego naprężenia w piątym de mers — Sturgess (Afr. Pol.) : Brom
Katowic.
Foto Datka w przód;
cydującym secie, w którym począł- wich — Brough 9:11, 11:9, 7:5.
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Bielsku

Czechosłowacja »
Polska 3:0

W

• Dojście Drobnego do finału
wimbledońskiego, było wielkim
sukcesem tego tenisisty mimo po
rażki w ostatniej grze turnieju z
Amerykaninem Schroederem. —
Warto przypomnieć, że Czechosłowak jest jedynym przedstawi
cielem narodów słowiańskich, któ
ry w dziejach tego turnieju zna
lazł się w finale. W konkurencji
kobiecej doszła przed laty do fi
nału Polka J. Jędrzejowska., Czechosłowak po zwycięstwie w pół
finale z Australijczykiem Bromwichem tak oświadczył przedsta
wicielowi United Press: „Dziś jest
najszczęśliwszy dzień mojego ży
cia! Przypuszczałem jednak’ że
spotkanie przyniesie 5 setów.
Bromwich był zbyt nerwowy,
aby mógł wygrać".
Czechosłowacki minister infor
macji Kopecky, natychmiast po
zwycięstwie Drobnego wysłał do
tenisisty telegram gratulacyjny
w imieniu rządu czechosłowac
kiego.
• Między Węgrami a Czecho
słowacją nastąpiła umowa, na
podstawie której pewna ilość ro
botników wę
gierskich przy
będzie na wcza
sy w tatrzań
skie tereny Cze
chosłowacji, w
zamian za co
takaż ilość spor
łowców czeskich znajdzie się na
wczasach sportowych nad Jezio
rem Błotnym na Węgrzech. Pro
pozycja podobnej wumiany mię
dzy Węgrami a Austrią, nie dała
się zrealizować.

której przed wojną Polacy wybu
dowali piękne schronisko. Dziś
schronisko to wróciło do polskich
organizacji w Czechosłowacji.
Niestety wypadkami wojennymi
jest poważnie zdewastowane. Po
wstał więc Komitet Odbudowy.
Organizuje ochotnicze brygady
pracy. Jako pierwsze wyruszyły
na Kozubową brygady pracowni
ków Konsulatu Polskiego w
Ostrawie, redakcji „Głosu Ludu“,
niektórych klas Gimnazjum Real
nego w Czeskim Cieszynie, Szko
ły Średniej w Karwinie i jeszcze
kilku instytucji. Schronisko na
Kozubowej znów będzie dumą
polskich turystów w południo
wych partiach Beskidów. ESTE

Polacy

robią wczasowicze

(EBaSszy ciqy ze sir. Ii
6:1; Piątek — Niestrój 6:2, 6:3, 6:1;
Olejniszyn — Bratek 6:3, 6:3, 6:2.
Gra pojedyncza pań: Jędrzejow
ska — Pajchlowa 6:0, 6:1; Tłoczyńska — Jaśkowiakówna 6:4, 6:1; Ka
mińska — Rudowska 1:6, 6:3, 6:4;
Ginterowa — Olejniszynowa 6:1, 6:3.
Wyniki poprzednich dni były na
stępujące:
CZWARTEK: Łabuzek — Kosiń
ski 4:6, 6:2, 5:7, 9:7, 6:4; Mondry —
Hoffman 6:1, 4:6, 7:5, 6:4; Skoneckl
II — Kołcz II 6:2, 10:8, 6:0; Bełdowski — Mądry 6:4, 6:1, 6:2; Burda —
Derubski 6:2, 9:7, 4:6, 6:1; Bratek —
Kowalczewski 6:0, 6:2, 6:2.
Pajchlowa — Grolikowa 2:6, 6:2,
6:3.
PIĄTEK: Skonecki I — Łabuzek
6:0, 6:3, 6:0; Chytrowski — Borowczak 6:1, 6:1, 6:1; Tłoczyński — Sko
necki II 6:4, 4:6, 6:2, 6:1; Piątek —
Kucharski 6:0, 9:7, 6:3; Niestrój —
Banasiak 6:4, 6:1, 6:0; Piątek — Ro-

w

„Tour

dokończenie zawodów

maniuk 6:1, 6:0, 6:0; Niestrój — Tomaszewski 6:1, 8:6, 6:0.
Jędrzejowska — Jaszuska 6:0, 8:1;
Ginterowa — Jakubowska 4:6, 6:3,
6:4.
Gra podwójna panów: Skonecki,
Bełdowski — Richter, Komeluk 6:2,
6:1, 6:1.
WYNIKI JUNIORÓW: Kulawik —
Cala 6:2. 6:3; Christ — Sikorski 6:2,
6:0; Cieszewski — Nawrot 6:1, 6:2.
JUNIORKI: Zawadzka — Mieszkowska 6:4, 6:4; Ryszkówna — Żu
rawska 6:2, 6:2.
BIELSKO (teł.). W niedzielę dzięki
wybitnej poprawie pogody rozgrywki
tenisowe o mistrzostwo Polski posu
nęły się wydatnie naprzód. W grze
pojedynczej pań zdołano je dopro.
wadzić do końca. Finalistkami zosta
ły: Jędrzejowska, która w półfinale
pokonała Tłoczyńską 6:2 i 6:2 i Ka
rpińską z Bielska po zwycięstwie nad
Ginterową 6:1 i 6:0.
W finale gry pojedyńczej pań Ję
drzejowska pokonała Kamińską zde
cydowanie w dwóch setach 6:1, 6:1

d’Hongrie“

(Dofcończenfe ze strony 1$

wszyscy Polacy. Półmetek mija
1-szy Rumun Sandru, a 3 min. za
nim grupa 26-ciu kolarzy, u> której
byli wszyscy Polacy. Pietruszewski
znajduje się o osiem minut z tyłu.
Na ISO-tym km kolarze napotyka
ją długie wzniesienie. Przed wznie
sieniem uciekają Austriacy Lauscha
i Kosulic. W pogoń rzuca się Ru
mun Sandru i, po 10-cio kilometro
wym pościgu, dochodzi ich. Pozo
stała stawka rozciąga się coraz bar
dziej, z powodu zmęczenia i cią
głych defektów.
Na 50 km przed metą trzej ucie
kinierzy mają 2 min. przewagi nad
Francuzem Borgeteau i 8 min. nad
grupą 17-tu zawodników, w której
znajduje się 5-ciu Polaków.
• Mistrzostwa lekkoatletyczne ‘Przed metą Polacy słabną, nie
Polski w kat. juniorów, przepro mogąc nawiązać na finiszu walki z
wadzone ostatnio pierwszy raz czołówką. Koło Młskolcza z trójki
po wojnie, wzbudziły szereg wąt leaderów odpada Kosulic. Na metę•
pliwości, jeżeli chodzi o trafność w Miskolczu wpada Sandru (Rumu
doboru konkurencji i ułożenie nia), a tuż za nim Austriak Lau
programu. To samo dotyczy zre scha.
sztą konkurencji lekkoatletycz III ETAP. Miskolcz — Budapeszt.
nych na Igrzyskach Szkolnych. 184 km. 1) Burgeteau — Francja 5.37.47;
Kovasc — Węgry, 3) Labaylie —
Poważne zastrzeżenie budzi prze 2)
Francja — obaj czas 5.41.30; 4) Sały
cie wszystkim bieg na 1500 m, a ga — Polska 5.41.32; 8) Czyż — 5.44.36;
wlhściwie nie sama konkurencja, i 17) Nowoczek 5.50.33; 38) Rzeżnicki
40) Wójcik 6.04.14. Etap ukoń
ale fakt, że w jednym dniu za- ¡ 6.04.10;
czyło 42 kolarzy.
toodnlcp musieli odbg(!przedbiegi,l
„° , kapach: i)
(1 juz następnego cima startować \ Austria 58:55:24, 2) Francja 58:57:51, 3)
w finale. Przypominamy, że na-1 Rumunia 59:29:06, 4) Polska 59:40:36.
wet na Olimpiadzie, gdzie biega-1 INDYWIDUALNIE po 3 etapach: 1)
(Austr.) 19:24:17, 2) Nowoją nie młodzicy ale starzy, świe- ¡ Lauscha
czek 19:49:29, 11) Czyż 19:51:44, 13)
lnie przygotowani rutyniarze, jest Wójcik 19:54:12, 15) Salyga 19:54:40,
między przedbiegiem a finałem 22) Rzeżnicki 20:13:30.
dzień przerwy. Nonsensem wy
Dalekie miejsca Rzeżnickiego i
doje się też bieg na 200 m przez Wójcika na tym etapie wywołała
choroba
Wójcika. Chelał się on wy
plotki. W wysiłku jest to konku
rencja b. ciężka’ daleko cięższa cofać kilkakrotnie na trasie, jednak
niż dystans no m płotki, a zna ofiarna jazda Rzeźnickiego, który
cznie mniej od niego przysposa wziął go „na kolo", pozwoliło mu
biajqca
biająca technicznie, z plotkarzy ukończyć etap.
Dalekie mi.éjsce Wójcika zepchnę
na 200 m nig
ło drużynę, polską w klasyfikacji ody nie wyro A*
gólnej
na czwarte miejsce. Dwaj po
stają ptotkórfci
zostali członkowie zespołu jechali
specjaliści
na
dobrze, Salyga stracił niecałe i-ry
wysokie piotki.
min. do zwycięzcy, a Czyż 7 min.
Rzadko to yr ti
Na 65-tiym km, „uciekł" Salyga,
stają też na 400
pociągając za sobą Austriaka Keilm przez plotki,
.
nera, Węgra Kissa i Rumuna Norgdyż tu najpierw trzeba być ezte hadiana. Ten ostatni jednak wkrót
rystumetrowćem. Do tej konku ce pozostał w tyle, na skutek de
rencji ma przygotowywać bieg na fektu..
Trzyosobowa czołówka miała już
300 m, uwzględniony zresztą słu
sznie w programie. Raził dalej w na, 125-tym km. 9 min. przewagi nad
mistrzostwach brak skoku o tyeż pozostałą grupą zawodników, prawa
tizona przez Francuzów. Na 40 km
ce, a więc ćwiczenia, które trzeba przed
metą odparli Kellner (guma).
dość wcześnie rozpoczynać, aby Ż 2-giej
grupy wysunęli się trzej
dojść do wyników, a także brak Francuzi i Węgier Kovacs I, po 10
rzutu miotem 5 kg. Węgrzy w km pogoni, doszli czołówkę, która
roku 1038 nie mieli ani jednego zwolniła tempo, jadąc pod Silny
młóciarza, wprowadzili więc rzut Wiatr. Na 20 km. przed metą „Umłotem 5 kg do zawodów junio ciekł“ Rourgeteau i wygrał wyścig.
rów. Dziś wyrósł im z tego Ne Za nim jechali Salyga, Koua.es i
meth, a jeszcze dwóch zawodni Labeylie, pożostali odpadli wskutek
ków przekracza 50 m. Przez wpro defektów,
wadzenie rzutu lekkim młotem
dla juniorów, okazało Się, Że nie
koniecznie jest to konkurencja Bek mistrzem Falski
dla ludzi opasłych, ciężkich o at
letycznej budowie, ale że z Całym
MO
powodzeniem mogą ją uprawiać
osobnicy bez większej Wagi 0 ty Ł0DŻ? Nä tOrzC w HelenóWie Od
si§ torewe krötkodystariäöwe
pie lekkoatletycznym. Postawio były
mistrzośtwa Fóiski, w których wzię
ne wyżej uwagi nie,są jedynymi ło udział 20 zawodników z mistrzefn
mankamentami Omawianego pro Polski KüpCZáklém i wicemistrzem
Jasnym było, że
gramu, mają one raczej być za Bekiem ha ćż@le. mistrzostwach
wal
chętą do dyskusji, W której po ikawO tegorocznych
tytuł rozegra się pomiędzy obu
winni wypowiedzieć się fachowcy. zawodnikami. Bek wygrał oba finały
Z Kupczakiém, pierwszy w czasie 13,0
® ..Kozubowa wzywa!" - Pod 6ék., drugi 12,8 sek.
takim tytułem znajdujemy arty . W drugim biegu Kupczak po mi
kuł w <,Głosie Ludu", piśmie wy nięciu ni ety stracił równowagę i pa
"hodzącym w Czeskim Cieszynie dając doznał poważnej kontuzji. Dal
miejsca zajęli: Marchlewski, 4)
w języku polskim. Kozubowa to sze
Musiał, 5) Frąckowiak, 6) Brzozowski.
szczyt w Beskidach za Olzą, na Widzów ok. 8000 osób.

Co

poniedziałek

BUDAPESZT (tel.) W sobotę odbył
się czwarty, przedostatni etap wy
ścigu kolarskiego dookoła Węgier.
Prowadził on z Budapesztu do Kćsztely. Zwycięzcami zostali kolarze wę
gierscy z trzeciego zespołu, którzy
zdystansowali Francuzów o 26 minut.
Polacy jechali bardzo słabo i dru
żynowo zajęli dopiero 6 miejsce, w
następstwie czego w klasyfikacji koń
cowej po 4 etapach spadli również
na 6 miejsce. Najlepiej z Polaków
jechał Nowoczek, który przybył na
10 miejscu. Kolejność dalszych Po
laków była następująca: 13) Rzeżnicki,
15) Wójcik, 21) Salyga i 33) Czyż.
Dobrze jechali również Rumuni:
Norhadian i Chicomban, którzy zdo
byli 2 13 miejsce. Etap ten był bardzo ciekawy. Drużyny postanowiły
rozegrać go 'taktycznie i stosowały
. .
indywidualne ucieczki, które miały
zapewnić zespołom przewagę czasu,
zwłaszcza, że reszta stosowała dość
powolne tempo. Na półmetku ucieki
nierzy mieli około ,20 minut przewagi.
Wyniki indywidualne: 1) Labeylie
(Francja) 5.39.25 godz., 2) Norhadian
(Rum.) 1 3) Chicomban (Rum.) 5,42.05
godz., Nowoczek był 10 w czasie
5.59.20; Rzeżnicki, Wójcik, Salyga 1
Czyż mieli jednakowy czas 6.04.15;
Drużynowo: 1) Węgry III 17.11.41 godz.;
2) Francja I 17.38.08; 3) 1 4) Rumunia I
i Węgry I 17.50.35; 5) Austria I 16.04.57;
6) Polska I 18.12.45;
Klasyfikacja indywidualna po 4 eta
pach: 1) Labeylie (Francja) 25.11.13
godz.; 2) Lausch (Austria I) 25.11.24;
7) Czyż (Polska I) 26.45,64; 9) Nowo
czek (Polska I) 25.58.15; Sałyga (Pol
ska I) 25.58.15; IS) Wójcik, 24) Rzeźnicki. Drużynowo: 1) Francja i 70-36.67;
2) Austria I 77.00.21; 3) Rumunia I
77.20.41; 4) Węgry I 77.37.32; 5) Wę
gry III 77.43.19; 8) Polska I 77.49.27.
Na

bieżniach

Os®« rekordu Polska Iwmoró*»
LUBLIN. Zawody lekkoatletyczne
Polska Środkowa — Polska południ"
wa W Lublinie zgromadziły ponad
3000 widzów. Biegacz lubelski Kramelt obchodził w ich ramach 18 lat
swych startów. Mimo deszczu i roz
mokłej skoczni i rzutni uzyskano na
Ogól dobre wyniki, a juniorzy usta
nowili dwa nowe rekordy polski ju
niorów: Garncarczyk W oszczepie Wy
niklem 88.81 m i ttonikówna W kuli
11,03 in.
JUNIORKI: GO m: 1) Waserab (Śr)
8,4; 2) Grychowska (P) 8,5; 3) Świe
rża (P) 8,5; 4) Rudziiiska (Sr) 8,9.
Kula: i) Kóiiikówna (P) 11,03; 2) *tyiczyńska (St) 8,41; 3) Pokora (Sr) 7,6á;
4) Rudzińska (Sr). 4 x Oli: 1) Środkowa
36,5; 2) POłudńiOWa 36,6.
JUNiOitiŻY: 100 m: 1) Kozłowski
(@f) 11,5; 3) PolesZzeuk (P) 11,6; 3)
źdort (Sr) 11,9; 4) itoaański (P) 11,9.
Wzwyż: 1) tiarćflcżuk 157,5; 2) GarnBarczyk (Sr) 157,5; 3) Hajduk (P) 158,0;
4) Lewicki (P) 152,(1. Oszczep: 1) Gärh
carczyk Z U. (Sr) 58,81, 2) Garncärczyk
St. (Sr) 53.55; 3) ROdańskl (P) 41,03;
4) Bo kuś (P) 40,31. 4 x 1O0: 1) Środko
wa 40,5; 2) południowa 46,7.
RaNIe: 100 m.i 1) ModeróWna (Sr.)
13.0; 2) Slóniezewśka (8f) 13.3; 3) Le
autko (l>) 13,4; 4) Ge mu Orłowicz (P)
19.5. Dyski 1) Dobrzańska (Br) so.oo; 2)
Stachowicz (P) 31.31; 3) Glażewska
(Br) 31.06; 4) PeśkÓWnd (Sr) 30.41.
Wzwyż: 1) Borowiec (P) 141.a; 2) Jani
szewska (F) 136.6; 3) i 4) peskówna i
Mod-rów na po 132: 4 X 100: i) SrodkO
wa 33.0; 2) Półudnto<Wa 50.0.
PANOWIE: IOO mi 1) Antonowicz
(Sr) 11.3; 2) Puzio (P) 11.4; 3) Kaprian
(P) U.S; 4) Solak (P) 11.6; 400 m: 1)
Stankiewicz (Śr) r,1.5; 2) Puzio (P) 61.1;
3) i 4) Wideł (P) i Wdówczyk (Sr) 63.2.
1.500 m: 1) Kuraś (Sr) 4.18.0; 2) Szymań
ski (P) 4.19.0; 3) Kajkówski (P) 4.19.3;
•i) Niemczyk (?) 4.20.4; 5.000 nr. 1) Wię
cek II (P) 16.08; 2) śmigielski (Sn
16,27.8; 3) Więcek I (P) 16:31.2; 4) Niem
czyk (P) 17.12.0; W dal: 1) Antonowicz

Rdaeje naszych wysłanników z domów wczasowych
w Zwardoniu, Soli, Głuchołazach, Mikuszowicach i Makowi®

w naüíffpnym numerze nasitega pisma
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i zdobyła tytuł mistrzyni Polski na
rok 1949.
Przed południem odbyły się również
ćwierćfinałowe r»zgr. gry podwójnej
panów, w których do półfinału zakwa
litikowały się pary: Skonecki Bełdow
ski, Tioczyński. Oleniszyn Niestrój —
Chytrowski, Hebda — Piątek.
Wyniki ćwierćfinałów: Pieczyński
Olejni szyn — Skonecki II, BOrow czak
6:3. 6:2, 6:3; Niestrój, Chytrowski —
Buchalik, Bratek 6:4, 6:3 6:2; Hebda
Piątek — Korneluk. Mrokowski 6:1.
6:0, 6:0. Para Skonecki. Bełdowski
przeszła w, o.
ĆWIERĆFINAŁ GRY MIESZANEJ'
Jaśkowiakówna. Tomaszewski — Ja
kubowska, Burda 6:2, 6:1; Rudowska,
Piątek — Kańska Korneluk 6:1, 6:2.
GRY JUNIORÖW: Cieszewski —
Naumowski 6:1, 6:2; Płatek — Wójcic
ki 6:3, 6:2; Cichocki — Boni 7:5. 1:6,
6:1; Manowski — Sulech 6:2. 6:2; Odńr
kiewicz — Karski 6:2 6:2; Ozga — Kur
lec 6:1. 6:3.
ĆWIERĆFINAŁY JUNIOREK: Ku
balanka — Zawadzka 4:6. 6:1. 6:3; Srokówna — Wilbikówna 1:6. 6:4. 7:5;
Ryszkówna — Żurawska 6:2 6:2. Pół
finał: Ryszkówna — Zawadzka 6:1 6:2.
Odbył się również finał juniorek,
w którym Kubalanka II (Kraków)
pokonała Ryczkównę (Gliwice) 6:1,
6:0. W półfinale wygrała ona ze Srokówna 6:2. 6:0.
W grze pojedynczej panów odbyły
się rozgrywki półfinałowe. Skonecki
pokonał Pieczyńskiego 6:3, 6:2, 6:1,
a Piątek wygrał z Ołejniszynem 7:5,
6:1, 6:4. W finale,który odbędzie się
w poniedziałek, spotkają się Skonec
ki 1 Piątek.
W grze podwójnej panów rozegra
no tylko jedną grę półfinałową, w
której Skonecki I Bełdowski po cięż
kiej walce pokonali Pieczyńskiego i
Olejniszyna 6:1. 7:5, 1:6. 6:4. Druga
gra Hebda, Piątek — Niestrój, Chy
trowski rozegrana będzie w poniedziałek.
STOCKENBERG WYGRYWA TViRNIEJ JUNTO ROW
LONDYN. Doskonały junior szwedz
ki Stockenberg, któr^ w eliminacjach
pokonał Kudlińskiego (Polska), wy
grał turniej tenisowy juniorów w
Wimtóedonte. zwyciężając w finale
Anglika Hor na 6:2.
„Tnur

(Si) 6.48 m; 2) Serafini (P) 6.17; 3) ŁaBU6 (P) 8.09; 4) Kowalski (Sr) 6,07;
O wczep: 1) Szelest (Sr) 52.97; 2) Zasa
da (P) 31.55; 3) Słowik (P) 50.17; 4) Pla
tek (P) 49.64; Kula: 1) Lisiak (P) 13.10;
2) SłOWik (?) 12.87) 3) Serafini (P) 13,68
4 KfSwaiski (6#) 12.13. 4 *1001 I) Sroo
kowa 46.6 sek.) ä) Południowa 46,6.
Północ-Zachód
(Dokoüfzenie ze str. 1)
50 mi 2) Słumińśki (PP) 47 m; 3) B1A
żhiflk (PZ) 46.33 ffl. 1.800 m.! 1) Nieroba iiv,) 4,06 mln.i :i Kieiegeweki
(PP) 4,11.8; 9) Mańkowski (FP> 4,12.4.
Kula: 1) Praski (PZ) 14.8ti 2) Nowak
(PP) 18.08; 8) Zdrojewski (Pg) 12.77.
W den 1) Stawczyk (PF, 6,62: 2) Buht
(FZ) 6.40; I) ZuteWiez 6,36. 400 m: 1)
tóaeh (Wj M sek,: i) Lipiec (PZ; ii
Sśk,i 3) KtWbäfi (PF) 88.4 sek.I 8.0001 ii
Kleies (PPi 18140.0 min, D Płotkcwiak
(PP) 18:26.8; 3) BOlieekl (PP)lOlM.O,
4 x 1001 i) Boiska Północna 44,8 sek.
2) Pelka Zachednia 45,2 sek, Ogólna
punktacja penów i 32,6 na 31,5 dla Fol
-ki Północnej.
Włochy

pokonały Szwajcario
ZURYCH (tel,). Międzynarodowe
spotkanie lekkoatletyczne wiochy —
Szwajcaria w Zurychu zakończyło się
zwycięstwem Włochów 69:68.
Nie znnot.owMim nowych rekordów
narodowych a jedyną sensacją była
dyskwalifikacja
sztafety włoskiej
4 x 100. Włosi mieli czas 41.6 a sztafe
ta szwajcarska 43.3 min; oto nlektódobre wyniki 4 x 400. Wiochy 3.21.4;
KI Szwajcaria 3.31.2 min. Dysk: 1) eon
solłni (Włochy) 51.44 m; '.') Tossl (Wiouii|Y
jf Vanl
v «nu (iłiwjnyj
chy)/ iłiiii
30.11i ni
m:* iw
100 ni
m:• 1)
(Wiochy)
ni.« sek
.iohi m
U SSutter
utter (Szwa
10.9
sek,... ft6.000
mi: 11
z.woj, ca
cu-
rto) 16.13 ml«.; 2) FrlscHitneeht (S*w.)
15.14 min, no m. płotki; 1) Bernard
(Szwajcaria) 13.9 sek,
14.9 Tosnara

«łe

PARYŻ. Tegoroczny ..Tour de Frań
ce" (36 z rzędu) trwa od 30 czerwca
i obejmuje 21 etapów o łącznej dłu
gości 4.808 Mm. W pierwszych trzech
etapach górowali Belgowie, którzy
zajęli pierwsze miejsca.
Na trzecim .etapie z Brukseli do
Boulogne wielki! sukceu odniósł kolara
polski Marcelak, startujący w regio
nalnym zespole francuskim ZachpdPólnoc razem z Robicem i KłąbmsMm. W wyścigu startują ' również
doskonali kotlarze włoscy: Coppi i
Bartali.
Wyniki trzeciego etapu z Brukseli
do Boulogne były następujące: (211
km) 1) tiailienn (Belgia) 6.05.30 godz.:
2) Marcelak (ten sam czas); 3) Ma
thieu (Francja) —■ ten sam czas; 4) van
der Bergen (Belga).
ROUEN, (tel.) Czwarty etap Tour
de France na trasie Boulogne —
a

Polski

Polska Środkowa - Południe 102:90.5 pkt

podczas deszczu?

*

BUDAPESZT (tel.) Ostatni etap
wyścigu kolarskiego dookoła Wą
gier prowadził z Kesztely do Bu
dapesztu (200 km). Pierwszy ze
spół polski na tym etapie został
zdekompletowany wobec wycofa
nia się na 65 km Wójcika na sku
tek choroby. Jechał on z gorącz
ką. Na 95 km Sałyga i Austriak
Lausch zainicjowali ucieczkę, któ
rą 'inni zlikwidowali.
Krótko
przed metą ucieczkę podjął Fran
cuz Varneye, co mu się powiodło
przy pomocy kolegów, którzy za
blokowali jadącą w tyle grupg za
wodników. Na metę w Budapesz
cie wpadł jako pierwszy Francuz
Varneye w 6.08,10; 2. Burgeteau
(Francja) 6.12,20; 3. Ceysac (Fran
cja).
Ostateczne miejsca Polaków na
etapie Kesztely — Budapeszt były
następujące 15. Sałyga f 16 Nowoczdk 6.12.56 godz., 20. Rzeźnieki 1 24
Czyż.
Etap wygrała drużynowo Francja
przed Rumunią i Węgrami I.
Klasyfikacja indywidualna koń
cowa: 1. Labeylle (Francja) 31.23.32
goćtai. 2, Lausch (Austria) 31.33.34
goda. 3. Bourgeteau (Francja)
31.38.35; 6. Czyz (Polska) 31.58.55
8. NowocBek (Polska) 32.01.45; Stíy
ga był na 16 miejscu a Rzeźntokj na
22 miejscu,

eji) sfoifcówce

i

Bratysława -

Warszawa 3:1
BRATYSŁAWA (tel.). Reprezentacja
pofelci w siatce rozegrała w niedzie
lę drugi mecz z reprezentacją Czecłi-osłowacji występującą pod nazwą
reprezentacji Bratysławy. Mecz zakoft
czyj się zwycięstwem Bratysławy 3:1
(10:15. 16:14, 15:12. 15:1).

Przed

wyścigiem

dookoła Polski
Do Komitetu Organizacyjnego Wy.
ścigu Dookoła Polski nadszedł list do
Ambasady Polskiej w Paryżu, w któ
rym nasza placówka dyplomatyczna
potwierdza wiadomość o kompletowa
niu drużyny kolarskiej, złożonej z
zawodników - emigrantów
polskich.
Należy przypomnieć, że kolarze pol
scy we Francji jeżdżą bardzo dobrze
i jak np. Frankowski, należą do czo
łówki kolarstwa amatorskiego w tym
kraju. Udział ich w Wyścigu Dookoła
FfMsM jeszcze bardziej podniósłby
atrakcyjność tej gigantycznej imX 'wszyscy uczestnicy Wyścigu Do
okoła Polski, a więc zawodnicy, sę
dziowie. obsługa techniczna, dzienni
karze itp. zostaną ubezpieczeni od me
szczęśliwych wypadków w Powszechiv,-m Zakładzie Ubezpieczeń Wzajem
nych.

jFroiice"
Rouen, 188 km, zakończył się zwycię
stwem francuskiej ekipy narodowej.
Dotychczasowi leaderzy, Belgowie,
załamali się i zajęli dopiero dalsze
miejsca. Niespodziewanie złe wypadli
w tym etapie Polacy Kłąblński 1
Marcelak, Kłąbiński jako przedostat
ni (102), Marcelak jako ostatni (103).
Ten ostatni miał liczne defekty. Etap
wygrał Francuz Telsseire w czasie
chy), 5) Muller (Francja). 6) Idee
(Francja), 7) Rodolfi (Włochy, 8) Chapatte (Francja), Coppii Bartali.
Klasyfikacja ogólna przybrała na-

wadzi' Francja — 76,6,25 godz., 21 dru
żyna regionalna Ile dc France,
gia, 4) Włochy.

świata

Konkurencje żeńskie i 100 mJ 1) Sienetova 18.4 sek. 4 x 100 m Sokół Brno
I M.9 sek.; w dal: Sicnerova 5.22, Kon
kureneje męskie: 106 m. 1) Horde
10.8; 5) Kroüpa 11.1. 110 irt, płotki;
1) ttenar 14.9; 2) Wazek 15.2. 5.000 m.
Randy 15.22.2 min., wzwyż: Matys 1.85
tyczka: Saszka 3.75; oszczep: Kiessewetter 58,63; kula: Kalina 18.24.
PRAGA (tel.). W drugim dniu lekkoäit&etycznych mistrzostw CSR u-zyskättol 400 to. R<?k 50,0; 800 mi Winter
1.M.6I 1.80O rfl: SVaijgir 4.02,6: 400 pł.:
Toma 66.1, Bysk: Muaré 444)8. w dal:
Flkejz 7,23: 4 x loo mi Ms 43.3
Kctoeły: 200 flii Hlklova 27.6: MO m:
Mateawa 5,äo; 80 m. pł.i M<m 12.7;
tlsz.cvrp: ZaítipltóVá 46,16: Killa: KomsnkOVa 12,60. BySki .l'ingrov.i 38.51.
Choroba

BRATYSŁAWA (tel.) Przewidzia-®
ny na piątek międzypaństwowi
męcz siatkówki męskiej Polska -J
Czechosłowacja został przesunięty •
na sobotę. Otrzymał on uroczyst;
oprawę.
Mecz zakończył się zwycięstwem
Czechosłowacji 3:0 (15:11, 15:12
15:5). Zespół polski tylko w dwóch
pierwszych setach zdołał nawiązać i
równorzędną walkę z gospodarza- ■
mi. W trzecim secie zaznaczyła
się znaczna przewaga Czech osłowacj.i.

Zatopka

Zetopak na skutek kontur. 1 nogi
otraymsł wiktw «startu od laka-My na
proeeiąg 8 dni. Nie brał też udziału
w fflistrzestweeh C8H, Po tym ter
minie zesłanie on poddany po,inewnmiu
b@dan.lu i lekarze wy¡
1 dadzą dalszą decyzją,
;1 W pewnych kołach zograałcznych
ukazała ,<;e złośliwe wiadomość,
jakoby Z@to.pak w ogóle miel się
rozstać z bieżnią, co jak -donoszą
z Prag! nie odpowiada prawdzie.
Nie jest jednak wykluczono, że
Z-atópek jest przemęczony licznymi
stertami i stałym bieganiem na wy
niki o najwyższej klasie światowej,
czego przed nim nie potrafił żaden
z biegaczy. Warto przypomnieć, że
przed zbyt licznymi startami ostrzei gał przed rokiem Zatopka P. Nurmi,
<
। Mistrzostwa USA

MISTRZOSTWA LEKKOATLETY
CSSNE STANÓW ZJEDNOCZONYCH
przyniosły zwycięstwo wielu graczom
o nowych dla europejskiego czytel
»11-,.
nlka nazwiskach. mci
Mistrzostwa roze
grano we Fresno w Kalifornii, do
kąd zjechało 332 zawodników, Spo
śród czołowych lekkoatletów nie
obecni byli Mel Patton 1 D. Behr
man, Wyniki ezoiowe przedstawiały
się następująco: 100 m Andy Stan
10,3 przed H. Workiem. 200 m
namistrzestwaehCSR field
Andy Stanfield 20,4 przed Ch. Pe-1
.
. , I tersem. 400 m B. Rhoden 40,4 przed
RRAGa (tel,). W sobotę I niedzielę Jamajczykiem tí. Me Kenleyem. 800 m
odbyły się lekkoatietyeMie mistm*, Whitefield 1160,9 przed H. Rartestwa ceeehostowacji w konitureatyi 1 nem. iooo m J. Twomey 3:62,6 przed
męskiej i żeńskiej. W pierwszym dtiiu i Kęaensćm. 5000 m ¥. Wilt 14:49,3
areWlWiek ustanowiono nowy rekord । przed Ashenfelterem. 10.000 m F.
w biegu na nó m. przeż płotki i pO- i Wilt 31:05,7. 110 m plotki C. DUtOh
Zą wynikiem Sicnenoyęj ną 1O0 m. > 13,3 przed H. tiiltardem. 200 m płotWynlkl były dość słabe.
1 ki C. Dixon 22,6 przed H. Smithem.

400 m plotki C. Moore 51,1 (rekord
St. Zj.) przed A. AUltem. 3000 m z
przeszkodami C. Stone 9:31 przed E.
Forestern. Chód 3000 m H. Lauk
13:34. Skok wzwyż D. Phillips 2.005
przed Heinztnanem. Skok w dal G.
Bryan 7.68,5 przed Douglasem. Trójskok G. Bryan 14,96. Skok o tyczce
B. Richards 4,37 przed Rassmussenem. W tej konkurencji czterech
pierwszych miało wyniki lepsze od
4,11. Dysk. F. Gordien 53,17 przed V.
Frankiem. Młot S. Felton 53,90 przed
V. Frankiem. Kula J. Fuchs 17,42
przed Lampertem. Oszczep F. Held
71,22 przed Biłeśem.
MISTRZ OLIMPIJSKI w dziesięciobojit Mathias zdobył mistrzostwo
Ameryki w dziesięcioboju, uzyskując
7556 pkt., przed Mondscheinen: —
7044 pkt. Zwycięzca uzyskał w po
szczególnych konkurencjach: 100 m —
11,3 sek., Skok w dal — 6,82 m, kula
— 13,80 m, skok wzwyż — 1,83 m,
400 m — 81,3 sek,, 110 m pl. — 15,0
sek., dysk — 46,00 m, tyczka — 3,51
m, oszczep — 83.96 m, 1500 m —
4:58,2 min.
IEMIE.C ULZ11EIMEK przebiegł
1.000 m w 2.21.3 min. czyli zaledwie
o jedną dziesiątą sekundy gorzej od
reCdixtU świata.
.
NA MISTRZOSTWACH radzieckiej
reibtiblikl ukraińskiej Sidorko sko
czył wzwyż 191, a Denisenko 0 tyczce
41(1.
JUGOSŁOWIANIN ZllRJAŁ ustano
wił krajowy rekord w dysku rzutem
51.61 m. co jest trzecim wynikiem w
Europie a siódmym na święcie w tym
sezonie.
reprezentacja amerykańska

NA LEKKOATLETYCZNY MECZ Z
PÓŁNOCNĄ EUROPĄ (Dania, Islan
dia. Szwecja, Norwegia i Finlandia)
została już ustalona bezpośrednio po
mistrzostwach lekkoatletycznych St.
Zj. Spotkanie odbędzie się z końcem
llpca w Oslo (stadion Blslot).
REIFF ZWYCIĘŻONY NA 1500 MW zawodach urządzonych przez Klub
Becrschot w Antwerpii Reiff został
na dystansie 1600 m pobity przez
Erikssons (Szwecja), który uzyskał
czas 3:63,6, podCBas gdy wynik Reiffa
wynosił 3:64.
NA LEKKOATLETYCZNYCH MI
STRZOSTWACH PARYŻA padlo kilka bardzo dobrych wyników. A. Ma
rle pobił rekord Francji na no ™
przez płotki uzyskując czas 14,4 (o
0,1 sek. lepszy ott poprzedniego re
kordu). Pitjazóti przebiegi 8000 m w
14:41,2.
REKORDZISTA WŁOCH W SKOKU
O TYCZCE, INNOCENTI, który osiąg
nął 4,01 m, zmari w wieku 46 lat. Re
prezentował on swój kraj w 99 spot
kaniach międzynarodowych.
OSTATNIE wyniki Islandcżyków:
Mueeoy w kuu 15.59: natrita» Clausen
10.6 1 Thorvaldsen 16.8 na 1Ó0 m: 21.9
Th'ai'va lösen na 200 m.

Młodzież

Zygmunt Heliasz
Rzut

szkół

Technika lekkiej atletyki
dyskiem

UWAGI OGÖLNE.
Średnica koła do rzutu dyskiem
wynosi 2,50 cm. Waga dysku 2 kg,
dla kobiet 1 kg. Jakkolwiek dysku
nie można ćwiczyć w hali, jednakże
również zimą, jeżeli warunki atmo
sferyczne na to pozwalają powinien
zawodnik od czasu do czasu ćwi
czyć rzuty na boisku, gdyż tech
nika rzutu dyskiem wymaga stałej
. kontroli 1 doskonalenia. Zwłaszcza,
że w tej konkurencji żadne ćwi
czenia zastępcze nie dają tych moż
liwości,
TECHNIKA RZUTU DYSKIEM.
TRZYMANIE DYSKU.
Dygk spoczywa na końcach pal
ców przy ostatnich zgięciach ne poduszecztaeh, Palce rozstawione,
kciuk ne płaszczyźnie dysku, dłoń
wraz z ramieniem, trzymającym
dysk swobodnie opuszczoną.
Zawodnik staje w swobodnym
rozkroku, prawą nogą przy tylnej
krawędzi wewnątrz kota. Prawą
stawia na średnicy względnie przed
średnicą, przecinającą koło równo
legle do kierunku rzutu, Lewa noga
odstawiona w bok, palcami dotyka
średnicy koła. Szerokość rozsta
wienia nóg uwarunkowana jest
głównie wzrostem zawodnika.
ZAMACHY.
Po ustawieniu się w kole zawod
nik rozpoczyna wykonywać przed
muchy i zamachy dyskiem, jako
przygotowanie do samego wyrzutu.
Zamachy te rob, miękko i obszer
nie, aby wybatansować tułów i roz
ciągnąć mięśnie przed mającym
nastąpić obrotem (rys, 1), Ilość za
machów i sposób ich wykonania
jest rzeczą indywidualną i ne koń
cowy efekt t. j, n.a długość rzutu
wpływu zasadniczo nie postada.
Jednakże w czasie wykonywania
tych zapiachów zawodnik musi
przygotować się psychicznie i skon
centrować całą wolę na czekający
go bezpośrednio błyskawiczny wy
siłek. Dopiero bowiem w chwili
gdy czuje, iż jest psychicznie od
powiednio nastawiony by przejść
do samej akcji, następuje przed
ostatnia faza rzutu: obrót. Należy
pamiętać, że o ile poprzednio fazy
(zajęcie pozycji i zamachy) były
niejako przygotowaniem gruntu do
czekającego wysiłku, a ctaięki pewnęWeh dowolności zawodnik miał
zawsze jeszcze możność dokonania
pWniżęh poprawek, następne etapy
odbywające się w ułamku sekun
dy, tych możliwości już nie dają.
Muszą więc być wykonane z nie
zawodną precyzją.

Celem obrotu jest uzyskanie nie
tylko potrzebnego rozmachu, ale
również kierunku i kąta wyrzutu.
Dla nadania dyskowi jak najwięk
szej szybkości początkowej przy
wyrzucie, tempo obrotu musi wzra
stać w miarę wykonywania go,
t. j. zakończenie obrotu musi być
energiczniejsze niż początek. Za
sady tej należy ściśle przestrzegać.
Jest rzeczą jasną, że jakkolwiek
w opisie dzielę obrót ze wzglę
dów technicznych na poszczególne
jego etapy, w istocie jednak od
chwili rozpoczęcia go eż do chwili
wyrzutu, nie może być żadnego za
hamowania. Przejścia z jednego
etapu do drugiego odbywać się
muszą jak najbardziej płynnie,
a szybkość wzrastać. Zwłaszcza u
początkujących zawodników przy
przenoszeniu ciała z nogi na nogę
" mogą objawiać się tendencje do
zwolnienia, co odbija się fatalnie
na długości rzutu. Praktycznie na
leżałoby przyjąć zasadę, że w cza
sie wykonywania obrotu, ciężar
ciała nie może spocząć nawet przez
ułamek sekundy.
Obrót wykonuje się w następu
jący sposób:
zaczyna się go w momencie kiedy
dysk dzięki wykonywanemu za
machowi jest najbardziej wysu
nięty do tyłu, a tułów skręcony
w prawo i cały ciężar ciała opiera
się na prawej nodze, lekko ugiętej
w kolanie, noga lewa zaś jest od
stawione w bok na palcach. 2 tej
Pozycji następuje wYmach ramienia
w dół do przodu, przez co nadaje
się całemu ciału impuls do obrotu.
W
pierwszej
części obrotu
(w pierwszym półobrocie) nastę
puje przenoszenie ciężaru ciała
* nogi prawej na lewą opartą na
Pelcach. W Czasie tego półobrotu
udo nogi prawej prowadzi się tuż
Przy udzie lewej Przy drugim pół
obrocie noga pra.wa opada na śred

nlcę, nie dalej niż na polewie koła,
lewa zaś tuż przy krawędzi koła
w odległości ca 10—20 cm od średnicy. Ciężar ciała znajduje się
w tej chwili znów na prawej no
dze (w lekkim pólprzysiadzie). Pra
wy bark i ramię pochylone w pra
wo, tułów skręcony w tym samym
kierunku i pochylony do przodu.

zawodowych

ZABRZE. Na stadionie miejskim
Zabrza odbyły się III ogólnopolskie
Igrzyska Sportowe Szkół Zawodo
wych Niestety, pogoda nie dopisa
ła, toteż zawody straciły wiele na
atrakcyjności.
W pierwszym dniu zdołano prze
prowadzić wiele konkurencji, nato
miast w sobotę trzeba było odwołać
szereg konkurencji i przełożyć na
następny dzień.
Na starcie do Igrzysk stanęło z
górą 1.200 zawodników, a na trybu
nach w dniu otwarcia zgromadziło
się 2.000 widzów. Igrzyska rozpoczę
ły się defiladą zawodników, po czym
po uroczystym otwarciu, w czasie
którego przemawiali: mjr Jakubow
ski — pełnomocnik Przew. Centr.
Urzędu Szkol. Zawód., mgr Nawróć
ki — delegat GUKF, prezydent Za
brza, sekretarz MK PZPR — Rataj
czak, nastąpiło odegranie hymnu
narodowego i wciągnięcie flagi na
meszt.
Szkoły Przysposobienia
Przemysłowego

Rys, 7
W momencie kiedy lewe noga
dotknęła ziemi, następuje wyrzut
dysku. Odbywa się to przez szyb
kie prostowanie nóg z równoczes
nym wyprostowaniem i zwrotem
tułowia w kierunku rzutu, dysk zaś
w tej setnej chwil! ciągnie się od
tyłu ku przodowi 1 przenosi się
w ciężar ciała na nogę lewą. Siła
wyrzutu uwarunkowana jest głów
nie wzrastającym tempem obrotu
i energią ostatecznego pociągnięcie
ramieniem.
Kąt wyrzutu powinien wynosić
około 40". Uzyskuje się go prawi
dłowym wykonaniem wyprostu nóg
i tułowia bezpośrednio przed wy
rzutem.
W momencie wyrzutu dysk od
rywa się od dłoni dzięki nabytej
sile odśrodkowej ¡ końcowemu zry.
wowi ramieniem, zsuwając się
z palca wskazującego wskutek cze
go nabiera ruchu wirowego. Dłoń
w chwili wyrzutu powinna być
tak ustawiona, aby dysk odry
wając się od niej nie leżał płasko,
lecz jego przednia i lewa krawędź
(patrząc od strony miotacza) były
lekko uniesione. W tej pozycji
dysk natrafia na najmniejszy opór
powietrza, a tor jego lotu jest naj
dłuższy. Im energiczniejszy i szyb
szy jest ostateczny przed wyrzutem
ruch ramieniem, tym większa szyb
kość początkowa dysku, a przy
prawidłowym jego położeniu, decy
duje o ostatecznym jego wyniku
rzutu.
Po wyrzucie dysku prawe ramię
dzięki wykonanemu energicznemu
pociągnięciu przechodzi na lewą
stronę. Dla zachowania równowagi
i zneutralizowania siły bezwładu
ciała, aby nie przekroczyć koła za
wodnik wykonuje przeskok wzglę
dnie przejście dostawiając prawą
nogę do lewej.
WSKAZÓWKI TECHNICZNE
Bardzo ważnym o zarazem najtrud
niejszym momentem w rzucie dys
kiem jest obrót Opanowaniu jego
techniki należy poświecić jak naj
więcej starań. Obrót musi się od
bywać płynnie bez żadnych zaha
mowań czy szarpnięć a jego szyb
kość musi wzrastać. Nie osiągnie
się tego nigdy, jeżeli zawodnik po
pierwszym półobrocie wyląduje na
obie nogi równocześnie. Najpierw
musi dotknąć ziemi noga prawa,
na której znajduje się w tej chwili
cały ciężar ciała.

Rys. 3
Wyrzut rozpoczyna się w mo
mencie gdy lewa nogę dotknie
ziemi. Następuje w tej Chwili en er
giczne prostowanie nóg z równo
czesnym przenoszeniem ciężaru cia
ła na lewą nogę i przez silne po
ciągnięcie ramieniem od tylu ku
przodowi i
ostateczny wyrzut.
Przejście z obrotu do wyrzutu mu
si być płynne ale eksplozywne
Nie szarpać ręką wyrzucającą. Ró
wnież. ręki lewej (podobnie jak
przy pchnięciu kulą) me wolno
szarpać w bok przy wyrzucie. Za
patrywanie, że taki ruch ma jakoby
przyśpieszać wyrzut jest błędne
Trenując rzuty zwracać uwagę by
dysk w chwili wyrzutu miał pra
widłowe położenie opisane powy
żej. Wypracować ten szczegół dro
gą prób dokładnie, gdyż ma on
nadspodziewanie duży wpływ na
długość rzutu, a na ogół poświęca
się mu zbyt mało uwagi.
Trening zimowy taki sam jale w
pchnięciu kulą. Ponieważ rzuty w
hali są niemożliwe ćwiczyć dużo
przynajmniej same obroty. Treno
wać rzuty (nie pchnięcie) kulą 4
kg. i piłkami lekarskimi. Jeżeli
pogoda pozwala, ćwiczyć rzuty na
boisku.

100 m:
Do 18 lat: 1. Bednarczyk — 27 (Wę
giel) 12,7, 2. Grzybowski — (Hutniczy)
12,8, 3. Dzierżawski — (Hutniczy)
12,8, 4. Kamiński — (Elektrotechn.)
12,9, 5. Pytliński — (Węgiel) 13,3, Do
21 lat: 1. Barty (Metal.) 12,0, 2. Sieniawskl (Elektrotechn.) 12,2, 3. Miarski
(Metal.) 12,3, 4. Zawiślak (Drzewny)
13,1.
1000 m:
1) Piątkowski (CHP Poznań) 2,49,6
min., 2) Pajszczyk (HCP Met.) 2,50,2,
3) Suranka (HCP Poznań) 2,51,4, 4)
Wójcik (Gimn. Chem. Dwory) 2,52,2,
5) Grzywacz (SPP 22) 2,52,3, 6) Rusek
(Węgl.) 2,52,5.
Wzwyż:
Do 18 lat: 1. Kaczmarek Będzin
(hutn.) 148 em, 2. Szczepański Sulęcin
(elektr.) techn.) 148, 3. Mikołajewski
Będzin (hutn.) 143, 4. Romanowski Po
znań (metal.) 138, 5. Trojanowski
Dwory (chem.) 138, 6. Wróbel Mikulczyce (węgl.) 133. Do 21 lat: 1. Varysella Dwory (chem.) 139 cm, 2. Smo
czyński Dwory (chem.) 133, 3. Tokar
czyk Sulęcin (elektrotechn.) 128, 4. Lis
Mikulczyce 128.

Z

3

dni

walk

na

starcie

w Zabrzu

W dal:
Szkoły Przemysłowe
1) Targalski (Zgierz-Włók.) 6,05 m,
2) Humik (Węgiel Zabrze) 5,80, 3) 100 m:
Czysty (HCP Poznań) 5,76, 4) Sarchal- Do 18 lat: 1. Kinor (Włók. Bielsko)
ski
ł_: (Węgiel)
r ... ■; 5,74, 5) MllejBki (Węgiel 11,8, 2. Narewski (Kamieniarskie SwidZabrze)
5,68, 6) '*
Machoń (Chem. Dwo nica) 11,9, 3. Kaftan (Kam. Świdnica)
~
ry) 5,67.
12,2, 4. Gintrowski (Przem. H.C.P Po
znań) 12,3, 5. Krautwurst (Przem. Hut.
Kula:
Chorzów) 12,4. Do 21 lat: 1. Madej
(Szkoły Przysposobienia Przemyslo- (Hutn. Stalowa Wola) 11,5, 2. Wilczek
wego) — do lat 11: 1) Jaroń (Hutn.) i (Chem. Knurów) 11,7, 3. Szymura
11,34 m, 2) Piotrowski (Skórz.)
.
. 9,92,
. . ' (Chem. Knurów) 11,7, 4. Albrycht
3) Kurdek (Hutn.) 9,83, 4) Chmura , (Metal. Poznań) 11.9, 5. Niemyt (Met.
(Węgl.) 9,66, 5) Wiewlóra (Węgl.) 9,52, Poznań) 12,4, 8. Milejski (Węgl. Za
brze) 12,3.
6) Łakoma (Skórz.) 9,40.
Do lat 21: 1) Kreicarz (Sulęcin
F.lektr.) 11,08 m, 2) Losa (Hutn.) 10,94, Wzwyż:
3) Wiśniewski (Chem.) 10,65, 4) Zalan- Do 18 lat: 1. Bohoń (Węgl. Zabrze)
cik (Hutn.) 9,94, 5) Piskorz (Sulęcin 1,58, 2. Hejmej (Elektr. Kabel Kraków)
Elektr.) 9,60, 6) Domania (Olszyna 1,53, 3. Bomb (Węgl. Zabrze) 1,44. Do
21 lat: Kosalewskt (Papierń. Włocła
Drzew.) 9,16,
wek) 1,53, 2. Bielecki (Elektrotechn.
4X100 m:
Gliwice) 1,53, 3. Tyrała (Chem. Knu
1. SPP 22 Poznań (Metal.) 48,6, 2. rów) 1,48, 4. Wójcik (P.Z.P. Wł. Łódź)
SPP. 3 Łabędy (Hutn.) 50,4, 3. SPP 1 1,48, 5. Góral (Cukrown. Świdnica) 1,43,
■
*Świdnica)
I r1,43.
■“
Sulęcin (Elektrotechn.) 50,6, 4. SPP 24 6. Rud (Cukrown.
Gliwice (Węgl.) 52,3.
Kula:
Sztafeta olimpijska:
Do 18 lat: 1. Żaczek (Energet. Nysa)
2. SPP 23 (Metal.) zielona Góra 3,52,1, 12,37,
. . 2. Seruga (Węgl. Kraków) 11,70,
2. SPP 1 Sulęcin (Elektrotechn.) 3,57,6, 3. Gieraga (P.Z.P. Wł. Zgierz) 11,30, 4.
3. spp 37 Dwory (Chem.) 4,04,0, 4. Pirsztol (Energet. Gdańsk) 11,05, 5. BOSPP 25 Olszyny (Drzewny) 4,08,0, 5. boń (Węgl. Zabrze) 10,98, 6. WyrozumSPP 15 Będzin (Hutn.) 4,10,0, 6. SPP 36 ski (Liceum Spoż. Zabrze) 10,86. Do
Świdnica (Mineralny) 4,11,0.
21 lat: 1. Targalski (P.Z.P. Wł. Zgierz)
12,49, 2. Murzyn (Energet. Nysa) 12,55,
Granat:
3. Sadowski (Energ. Sosnowiec) 12,28,
3. Leszczęgo (Elektr.) 58,12 m, 2) ża 4. Lasota (Hutn. N. Bytom) 12,22, 5.
czek (Energ. Sosnowiec) 57,80, 3) Wójt Kowalewski (Papierń. Włocławek) 12,20,
kowiak (Min. Świdnica) 55,61, 4) Sa 6. Aleksander (Węgl. Kraków) 11,65.
dowski (Energ. Sosnowiec) 55,50, 5)
Winnicki (Energ. Sosnowiec) 55,22, 6) 4X100 m:
Czekała (HCP Poznań) 53,74.
1. Gimn. Przem. Chem. Knurów 47,2,
2. Gimn. Przem. Kamleniarsk. Świd
Wielobój:
nica 47,9, 3. Gimn. Przem. Energet.
1. Gimn. Przem. Met. H.C.P. Poznań Nysa 49,7, 4. Gimn. Przem. Spożywcz.
431 pkt., 2. Lic. I Gimn. Przem. Węgl. Włocławek 49,8, 5. Gimn. Przem. Cu
Zabrze 380, 3. Gimn. Przem. Kamie krowniczego Świdnica 50,0, 6. Gimn.
niarskiego Świdnica
, lja™. 371, 4. Gimn. Przem. Metalów. Bydgoszcz 50,2.
Przem, Energet,■ Nysa
—
334, 5. Gimn.
Przem. Włókienn. Zgierz 308, 6. Gimn. Sztafeta olimpijska:
Przem. Chem. Dwory 303.
1. Lic. i Gimn. Przem. Węgl. Kra
ków 3,49,6, 2. Gimn, Przem, ElektroGry:
techn, Dzierżoniów 3,53,0, 3. Gimn.
SIATKÓWKA: 1) Węglowy Tam. Przem. Metal. Poznań 3,53,7, 4. Gimn.
Góry, 2) Drzewny Olszyny, 3) Che- i Lic. Przem. Kamleniarsk. Świdnica
3,54,2, 5. Gimn. Przem. Cukrowniczego
miczny Dwory.
Świdnica 3,54,9, 6. Gimn. Przem. Che
KOSZYKÓWKA: 1) Metalowy Po- micznego
Knurów 3,55,0.
znań, 2) Chemiczny Dwory, 3) WĄglowy Mikuiczyce.
Gry:
PIŁKA NOŻNA: 1) Drzewny Słupsk, SIATKÓWKA MĘSKA: 1) Włocła
2) Metalowy Poznań, 3) Węglowy wek, 2) Nysa, 3) Elektrotechn. Kra
Zdrojowisko, 4) Chemiczny Dwory. ków, 4) Węglowy Zabrze.

różnych

stron

kraju

Hutn. Nowy Bytom, 2) Papierniczy
Włocławek. 3) Metalowy Poznań, 4)
Kamieniarski Świdnica.
PIŁKA NOŻNA: 1) Gimn. Metal.
Gliwice, 2) Gimn. Hutn. Łagiewniki,
3) Energet. Nysa.
O GOLNĄ KLASYFIKACJA CHŁOP
CÓW: 1) Węglowy 361 pkt., 2) Meta
lowy 262, 3) Hutniczy 194, 4) Che
miczny 167, 5) Elektrotechniczny 147,
6) Drzewny 130. 7) Energetyczny 119,
8) Włókienniczy 114, 9) Papierniczy
100, 10) Mineralny 77, 11) Cukrowniczy
31, 12) Skórzany 9, 13) Spożywczy 7.
PŁYWANIE:
CHŁOPCY:
100 m st. dow.: 1) Gremlowski (Wę
giel Bytom) 1,10,5 min., 2) Paliocha
(Włókno Łódź) 1,13,6, 3) Chmiel (Wę
giel Kraków) 1,17,2, 4) Gnida (Hutn.
Zabrze) 1,20,4, 5) Musiał (Węgiel Ja
nów) 1,20,6.
100 m st. klas.: 1) Nlkodemskl (Płó
tno Łódź) 1,23,5 min., 2) Osman (Wę
giel Zabrze) 1,28,4, 3) Szolc (Hutn. Za
brze) 1,30,1, 4) Dembickl (Węgiel Kra
ków) 1,30,6, 5) Rowecki (Chem. Po
znań) 1,33,2, 6) Zagrobelny (Włókn.
Bielsko) 1,34,5.
100 m st. grzbiet.: 1) Gremlowski
(Węgiel Bytom) 1,25,0 min.: 2) Sie
rocki (Włók. Łódź) 1,26,9, 3) Grychnik
(Met. Zabrze) 1,29,0, 4) Danisz (Hutn.
Świętochłowice) 1,30,4, 5) Nowakowski
(Met. Poznań) 1,32,4, 6) Kasprzyk (Wę
giel Kraków) 1,37,0.
Sztafeta 5 X loo dow.: 1) Liceum
Przem. Węgl. Kraków 6.45,0 min., 2)
Gimn. Przem. Chem.Poznań 7.10,5,
3) Gimn. Górnicze Janów 7.14,0. 4)
Gimn. Przem. HCP Poznań 7.15,5, 5)
Gimn. Przem. Baweln. Łódź 7.47,0.
5 X 50 klas.: 1) Liceum Przem.
Kraków 3.31,8 min., "
2) Gimn.
Węgl. M
Przem. Chem, Poznań 3.34,5, 3) Gimn.
Przem. Węgl. Zabrze 3,38,0, 4) Gimn.
Przem. Baw. Łódź 3.43,2.
DZIEWCZĘTA:
50 m ...
st. dow.:
—------1)- -----Szymik
- (Gimn.
Przem. Włók. Bielsko), 46,6 sęk.. 2)
Jankowska (Prudnik Włókno) 49,8.
50 m st. klas.: 1) Bogacz Krystyna
(Jelenia Góra Włókno) 47,0 sek.
50 m st. grzb.: 1) Szymik Egidia
(Gimn. Przem. Włók. Bielsko) 45,0 sek.
Sztafeta 5 X 25 m klas.: 1) SPP 33
(Jelenia Góra) 2.14,0 min.
dziewczęta
60 m:
1. Zych (SPP 33 Jel. Góra) 9,9, 2)
Ołowska (Szkoła Przem. Odzież.) 9,2,
3. Wnuk (Szk. Przem. Odzież.) 9,2, 4.
Dąbkowska (SPP 33 Jel. Góra) 9.3, 5.
Brysiówna (Gimn. Przem. Włók. N.
Sól) 9,3.
Wzwyż:
2. Becelanka (SPP 49 Krotoszyn) 128,
2. Bogacz K. (SPP 33 Jel. Góra) 133, 3.
Bogacz I. (SPP 33 Jel.Góra) 123, 4. Jarczyk (Gimn. Przem. Papierń. Miko
łów) 118, 5. Muszalik (Gimn. Przem.
Papierń. Mikołów) 118, 6. Olszak (SPP
49 Krotoszyn) 113.
W dal:
3. Brysiówna (Nowa Sól Włókno)
4,26 m, 2) Zwierz (Rawicz) 4,05, 3) Mo
dzelewska (Rawicz) 4,04, 4) Rybak
(Bielawa) 3,97, 5) Beczanka (Rawicz)
3,96, 6) Sunk Anna (Rawicz) 3,94.
Kula:
4. Stankowska (Prudnik Włók.) 8,42,
2. Nocoń (Krotoszyn Włók.) 8,31, 3.
Koprucka (Rawicz Odzież.) 7,93, 4. Joń
czyk (Rawicz Odzież.) 7,77, 5. Koścluk
(Włókno) 7,63, 6. Milczarek (Włókno
Jel. Góra) 7,52.
4X75 m:
1. SPP 17 (Bielawa Włókno) 44,9, Ł
SPP 49 (Rawicz Odzież.) 45,1. 3. SPP 1
(Zielona Góra) 46,5, 4. Szkoła Przem.
Odzież. Kraków 49,5, 5.
' Szkoła
" “Przem.
Odzież. Kraków 50,4.
Gry:
SIATKÓWKA ÜESSKA:
SPP
Włókienniczy Jelenia Góra, 2) Gimn.
Odzież. Jeziorna, 3) Odzież. Kroto
szyn.
Ogólna punktacja dziewcząt;
1) Włókienniczy 291 pkt., 2) Odzie
żowy 129 pkt., 3) Papierniczy 5 pkt.

ZD KS Łodygowice
15 18 23:23 orase 1 z JKS Jarosław, Prócz tego
OPOLE
Beskid Andrychów
15 17 38:21 wyjeżdża do Wrocławia instruktor
OPOLE, (tel.) W ub. piątek bawi Metal Sporysz
•S 7 16:33 Gwardii, Wróblewski, na obóz doW. Górka
15 7 19:44 szfcoleniowy.
ła w Opolu drużyna bokserska ZTI Metal
15 3 10:42
Sokół z Bogumlna, która zmierzyła Grom Bielsko
GRUPA
11:
Metali
Ustroń
PRZEMYSL
się z drużyną ZKS Kolejarz. Mecz Cieszyn 1:1 (1:0); Metal SkoczówSiła
—
zakończył się wygraną bokserów cza Walcownia Ib 3:0 w. o.; Związkowiec
X Kier, jarosławskiego Kolejarza
chosłowackich 10:6.
Pszczyna — LZS Bestwina 5:1 (3:0), postanowiło na skutek ciężkich wa
OPOLE, (em) Z okazji n rocznicy Wisła Strumień
—Kop. Silesia
' "2:0
" (1:0),
utworzenia klubu ZS Gwardia zorga Związkowiec ------Pszczyna
M 31 72:12 runków materialnych wycofać z dal
nizowano błyskawiczny turniej pił Siła Cieszyn
17 26 45:11 szych rozgrywek kl. „B“ gr. I-szej
karski o puchar przechodni z udzia Metal Ustroń
16 20 48:26 drużynę „Ruch“.
łem fi drużyn. W raku ubiegłym pu Cukrownia Chybie
16 18 34:29
X Projektowane w połowie czerw
char przeszedł w ręce ZKS Stal — Kop. Silesia
15 16 21:24
Lwowienka z Opola. W tegorocznym Wisła Strumień
18 14 44.30 ca b. r. mistrzostwa kl. B w piłce
turnieju puchar niespodziewanie zdo ZZK Zebrzydowice
14
16
26:32 siatkowej i koszykowej męskiej
była drużyna Gwardii Katowice.
Walcownia Ib
17 12 21:36 gr. I oraz turniej siatkówki żeń
Wyniki poszczególnych spotkań: Metal Skoczów
16 10 21:49 skiej kl. „A“ w Jarosławiu oraz mę
ĆWIERĆFINAŁ: Gwardia Katowice LKS Bestwina
16 3 13:90
skich kl. B gr. przemyskiej w Prze
— Budowlani Opole 4:0 (2:0); Stal —
Lwowławnika Opole — Gwardia Klucz
myślu zostały przesunięte na poło
KATOWICE
bork 4:1 (3:0); Gwardia Opole — Gwar KATOWICE. Program Imprez, które wę sierpnia b. r.
dla Niemodlin 3:0 (w. o.). PÓŁFINAŁ: odbędą
się na Śląsku z okazji Święta
X Trenerem piłkarzy „Stali“ w
Gwardia Katowice — Stal Lwowianka Odrodzenia
przedstawia się Stalowej Woli jest b. czołowy pił
Opale 4:0 (4:0). FINAŁ: Gwardia Ka następująco: Polski,
sztafeta ZMP z Cieszyna karz Graco vil, Malczyk, a lekkoatle
towice — Gwardia Opole 2:0 (1:0).
do Warszawy. Sztafeta przebiegnie tów
ZABRZE, Sekcja tenisowa ZKS Gór 328
b. reprez. Polski dziesięciobokm,
podzielonych
na 5 etapów.
nik Zabrze organizuje na własnych
zorganizują raid w miastach ista — Wład. Niemiec.
kortach w dniach 6 — 10 lipca ogól iKolarze
wsiach śląskich. W raidzie wezmą
nopolski turniej tenisowy. W turnieju
sportowcy i artyści, którzy w
wezmą udział czołowi tenisiści Polski, udział
świetlicach
i fabrycznych
którzy przyj ad ą tu bezpośrednio po zorganizują klubowych
Piłkarstwo Śląska
okolicznościo
ukończeniu mistrzostw narodowych we. Wszystkieakademie
kluby
1
zrzeszenia
spor
w Bielsku. Turniej obejmuje gry se towe zorganizują w swoich świetli

niorów i juniorów.
1 domach klubowych wystawy, PREROV — KOLEJARZ KATOWICE Chemik Dąbrówka Mała 22 19 56:59
Zawodnicy z poza terenu Śląska bę cach
7:3 (4:3)
Górnik Załęże Dąb
22 18 37:47
obrazujące
ich
pięcioletni
dorobek.
dą mieli zapewnione kwatery.
22 12 27:60
W dniu święta we wszystkich miej KATOWICE. W ramach jubileuszo Unia Zabłocie
scowościach okręgu katowickiego od wych kolejarze rozegrali spotkanie Górnik (Emln.) Zał. Dąb 21 6 18:69
KRAKÓW
z
kolejarzami
Prerova,
ulebając
3:7
GRUPA II
będą się imprezy sportowe, popisy
$ Przegląd wieloboistek i wielo- gimnastyczne i widowiska, na które (3:4). Zespół gości zagrał na przecięt AZOTY CHORZÓW — Śląsk tar
boistów w pięcioboju kobiet i dzie- ! wstęp będzie bezpłatny.
nym poziomie technicznym i był dru NOWSKIE GÓRY 3:1 (0:1). Bramki
sięcioboju mężczyzn o mistrzostwo '
żyną równorzędną, mimo wysokiego dla Azotów zdobyli: Breiter 2 i Ma
KOŹLA wypadł słabo. W pięcioboju
KATOWICE. Na podstawie wyni zwycięstwa.
teja 1, dla Śląska Gajda.
wygrała Legutkówna (Gwardia) 1/2 ków, uzyskanych w Wojewódzkim Bramki dla Prerova uzyskali: Pla- METAL (BATORY) CHORZÓW —
pkt. przed Bulżanką (Kolejarz) 133 Biegu Narodowym, została ustalona szynskl 3, Sojka, Szumny, Kośplra i RUCH RADZIONKÓW 4:5 (4:2). Bram
pkt. i Białkowską (Metal Tarnow) 103 reprezentacja Śląska na Centralny jedna samobójcza, dla Kolejarzy Zia ki dla Metalu uzyskali: God II i Porja, Ruda i Morhardt po 1.
pkt. (wyniki Legutkówny: 100 m 13,4
wolik po 2.
PREROV — KOLEJARZ SOLA
sek., w dal 5,01 m, wzwyż 124 cm, Bieg Narodowy w składzie: kobiety
*
kula 9,72 m, oszczep 23,68 m). Dżie- do lat 17: Piwowar M., Rymel Ł.,
OŚWIĘCIM 2:6 (2:2)
ib BYTOM 7:2 (3:2). Niesięciobój wygrał Folfasiński (Ogni- Komorek J., Parys Z.; do lat 19: OŚWIĘCIM. Goście niespodziewanie polonia
spodziewanie wysokiej porażki
wo) 3,900 pkt., 2) Chełmecki (Ogni Pander M., Szweda B., Nawrat E., ulegli w wysokim stosunku B-klaso- znał mistrz opolskiej klasy A Polo
wo) 3,801 pkt., 3) Kłus (Metal, Tąrwej Sole. Bramki dla Soły zdobyli:
Ib w spotkaniu z mistrzem B
nów) 3,074 pkt. W(yniki Folfasmskie- Neuman E.; ponad 20 lat: Burzy- Tomala 5 i Borowczyk 1., dla Prero nia
klasy, Górnikiem. Bramki dla Górgo: 100 m — 12,4 sek., 400 m — 59,3 kówna U., Pokrzyżka J., Galusów- va Kośplra i Szumny po 1.
Mlerzwa, Palenga 1 Szmieja po 1
sek., 1500 m — 5,30,2 min., w dal — na S. Młodzież męska 15 do 17 lat: KOLEJARZ PIOTROWICE — PRE nika uzyskali: Hajok 1 Konik po 2,
550 cm, wzwyż — 147 cm, tyczka — Werbliński W., Grolik A.. Dudek R.,
ROV 2:2 (2:0)
GARBARNIA
KRAKOW — GÓRNIK
Piotrowice. W trzecim spotkaniu
221 cm, 110 pł. 20,2 sek., dysk — 27,39, Lip J., 18 do 19 lat: Nieroba W.,
WIREK 1:0 (1:0)
kula — 9,37 m, oszczep — 38,52 rn). Nagi P„ Tendera K., Czapek R. Prerov uzyskał wynik remisowy 2:2
" ~ Wirek. Wiosenny
mistrz II ligi pań
Mimo słabych wyników należy jed
(2:0) z B-klasowym Kolejarzem.
stwowej, Garbarnia, rozegrał towa
nak podkreślić wyższą liczbę startu- Mężczyźni: Olesiński J., Jurzak T.,
rzyskie
spotkanie
z
B-klasowym Gór
A
Iks
asa
Śląska
jących niż w poprzednich latach Hurasz A., Górnik F.
nikiein odnosząc nikłe zwycięstwo.
oraz udział przedstawicieli Metalu z
GRUPA I
Jedyną bramkę dla Garbarni uzyskał
Tarnowa.
GWARDIA KATOWICE — GÓRNIK Bożek.
RZESZÓW
A Drugi wyścig kolarski, organizo
LIGOTA 6:1 (0:1). Wysoką porażkę Związkowiec Żywiec — BKS Biaał
wany w Krakowie co 2 tygodnie X W kl. B grupy Północ ZS Gwar poniósł mistrz grupy w spotkaniu z Bielsko
(1:2), Syntetyka Oświę
przez sekcję kolarską Związkowiec dia (Rzeszów) pokonał rezerwę Stad Gwardią, d!a której bramki uzyska cim — 4:3
Związkowiec Pszczyna 7:1
celem spopularyzowania kolarstwa, (Rzeszów, 2:1 (1:0). Bramki uzyskali li: Hochwał 3. Hachorek 2 i Cygan 1. (3:1), Chemik
(Lignoza) Bieruń Stary
Jurkiezgromadził liczniejszą grupę kolarzy dla zwycięzców: Jamróz
LECHIA MYSŁOWICE — STAL — Górnik Wesoła 2:2 (0:2).
niż w wyścigu pierwszym. W kat, wieź.
SZOPIENICE
2:3
(1:2).
Drużyna
szoposiadaczy rowerów wyścigowych X W zawodach juniorów o mistrzo- pienicka wystąpiła w pełnym skła
A Masa Rybnika
zwyciężył po raz drugi Bobak a two RiO'ZPN Stal wygrała z SKS 2 0 dzie. Bramki dla Stall uzyskali: Jo- W rozgrywkach klasy A podokrę. Kura. Za chemczyk II 2 i Pilarek II 1.
(Gwardia), przebywając trasę ok. 30 (0:0). Obie bramki zdobył
gu Rybnik padły następujące wyni
km w 56 min., 2. Bąk (niest.) 56,06 wody prowadził Kowalczyński. W
GÓRNIK KOSTUCHNA — GÓRNIK ki: Kopalnia Chwałowice — Górnik
min., 3. Dyran (Związkowiec) 57,0 Rzeszowie Resovia Ib wygrała z Wl- DĘBIENSKO
2:1
(1:1).
Rybnik 2:1 (1:0); ZZK Żory — Metal
min., 4. Skałka (Gwardia) 57,02 min., -łaką z Dębicy 2:1 (1:0).
CHEMIK DĄBRÓWKA MAŁA — Wodzisław 1:1 (0:0); Jedność Popie
5. Leśniak (Gwardia) 57,04 min. w X W Mielcu Gwardia Gryf wygrała CHEMIK ŻYWIEC 10:2 (5:1). Bramki lów — Górnik Radlin Ilb 0:2 (0:1);
kat. rowerów turystycznych: 1. Fiut Ze Stalą Ib z Rzeszowa 1:0 (0:0). W : dla Małej Dąbrówki uzyskali: Śmie Polonia Skrzyszów — Górnik Pszów
(niest.) czas 20,35 min., 2. Wełyczko Sanoku Sairwczanka Ib przegrała z tana 3, Kajzer, Glabisz i Fraj po 2 4:0 (2:0); ZZK Rybnik - TGS Gołko(niest.) 20,35,2 min., 3. Wojtaszek Wisłokiem ze Strzyżowa 2:3 (0:3).
oraz Kontny 1 (z karnego).
wice 5:2 (1:1).
X Sytuacja w kl. B grupy Południe GÓRNIK ZAŁĘŻE DĄB (EMINEN Górnik Radlin Ilb
(niest.) 20,45 min.
22 34 80:37
jeszcze nie została wyjaśniana. Rów CJA) — STAL DZIEDZICE 0:1 (0:0).
22 34 61:35
ZZK Żory
Piłkarstwo Bielska
ne szanse ma zdobycie mistrzostwa
GÓRNIK ZAŁĘŻE DĄB (KLEO Górnik Chwałowice 24 33 64:37
mają Czarni z Jasła i Wisłok Strzy FAS — KOLEJARZ KATOWICE
-------------- 0:3 Górnik Pszów
22 28 72:29
GRUPA I: ZDKS Łodygowice - żów.'
Najprawdopodobniej dojdzie tam V. o.
22 26 77:57
Metal Wodzisław
Grom Bielsko 3:0 w. o.; Zabłnele Ib — do trzeciego
spotkania
między
tymi
Górnik
Ligota
22
35 63:33 Górnik Rybnik
23 25 54:53
Metal Sporysz 3:0 w. o.: Makabi drużynami. W grupie północ mistrzo
21 31 38:32 ZZK Rybnik
22 24 65:59
Bielsko — Związkowiec Ib Żywiec 1.0 stwo zdobył PZL z Mielca, mimo, że Gwardia Katowice
--- ..
. . „
Górnik Dębieńsko
22 25 43:33 Jedność Popielów
22 24 40:38
(1:0); SKS Start Wilkowice — Beskid ma do --rozegrania
jeszcze jedno
Lechia Mysłowice
22 25 45:27 Górnik Rydułtowy Ib 24 19 38:58
Andrychów 2:1 (1:1).
j stal Szopienice
22 25 37:32 Polonia Skrzyszów
23 19 41:71
47:10 kanie z rezerwą Resovii.
Związkowiec Ib Żywiec 17 29 24:18
22 24 49:28 TGS Gołkowice
X
Na
obóz
bokserski
juniorów
wy:
Stal
Dziedzice
23 17 43:61
16 22
Makabi Bielsko
jeżdżą
z
ROZB
6
zawodników:
3
z
|
Kolejarz
Katowice
22
25:37
21
Unia
Łaziska
21
18:67
29:22
21
16
zabłocie Ib Żywiec
22 20 38:45 Chemik Krywałd
21:79
24
15 19 33:19 Gwardii 1 Rzeszów, 2 ze Stali Rzeszów 1 Górnik Kostuchna
SKS Strt Wilkowice
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Struktura społeczna turystyki i wania w przyrodzie, jako nowej fa dy nie jest wymysłem snobizują- być? Istota sprawy leży przede

jej znaczenie jako dobra dostęp
nego dla najszerszych warstw
pracowniczych, ulega zasadniczej
przebudowie. Jeżeli jeszcze przed
ostatnią wojną uprawianie turysty
k należało do przywilejów klas po
siadających, dzisiaj staje się pra
wem powszechnym wszystkich lu

zy rozwoju idei ochrony przyrody.
Wydaj e się. że wchodzimy w okres,
w którym naulkowiec-przyrodnik i
technik, nie zawsze dotąd żyjący
w zgodzie — spotykają się w współ
nej pracy w zakresie ochrony ¡ pla
i nowania w przyro.dzie. Tego cieką
I w ego rozdziału stosunku techniki

W puszczy beskidzkie}
Z archiwum PTT, fot. W. Szałasny
dzi pracy, Jeżeli jeszcze do niedaw
na turystyka miała przede wszyst
kim charakter przyjemności indywl
dualnej i nie przybierała, skutkiem
układu społeczno-gospodarczego sze
roikiego zasięgu, — dzisiaj prze
kształca się w turystykę upowszech
nioną. dostępną dla całkowicie no
wych ludzi i posiadającą inny niż
dawniej aspekt społeczny.

do idei ochrony przyrody nie bę
dziemy jednakże, tutaj rozważali
Ohcemy postawić naprzeciwko sie
bie dwie inne siły, a mianowicie
żywiołowo zapowiadającą się tury

Sowę formy turystyki
W rodzących się kształtach pań
stwa socjalistycznego zarysowują
się również formy i drogi rozwoje
we turystyki, pojętej jako środek
podniesienia stopy życiowej, uprzy
jemnienia życia ludzi pracy i od
świeżenia ich po ciężkim znoju co
dziennego dnia. To przesuwanie się
społecznego zasięgu ludzi korzysta
jących z przywileju uprawiania tu
rystyki będące wynikiem wyzwolę
nía potężnego ruchu krajoznawczoturystycznęgo, jest zjawiskiem nie
zmiernie dodatnim. Człowiek pracy
po raz pierwszy zetknął się na taką
skalę z przyrodą, nie w walce z
nią, lecz z przyrodą jako źródłem
wytchnienia, zdrowia i radości ży
da.
Współdziałanie
z przyrodą
Fakt ten nie może być też bez
znaczenia dla zagadnienia ochrony
przyrody, które wprawdzie dawno
już wywalczyło sobie prawo oby
watelstwa, jednakże w rozmachu
przemian społecznych i gospodar
czych również uległo przeobrażeniu
l wyszło już z konserwatorskiego
okresu ochraniania resztek pierwot
nej przyrody i zespołów świata
zwierzęcego i roślinnego i śmiało
wkroczyło w okres planowania w
przyrodzie, pojętej jako całości bio
logicznej. Już więc nie chodzi o
ochronę w ścisłym tego słowa zna
czeniu i o utrzymanie sił żywej przy
rody, lecz o takie z nią współdzia
łanie. aby spotęgować jej wytwór
cze możliwości i zamienić opusto
szały krajobraz w nową, życiodaj
ną siłę. Potężne plany uczonych ra
dzieckich walki z posuchą, zakroje
ne na gigantyczną miarę c,ą wła
śnie wspaniałym przykładem piano

cyoh estetów czy naukowców. Wszy
6cy zdają sobie sprawę dzisiaj,
czym grozi zachwianie równowagi
w przyrodzie i jeżeli nie przemówi
do kogoś żałosny obraz wyniszazo
nych zboczy górskich, pozbawio
nych lasu przez krótkowzroczną go
spodarkę prywatnych właścicieli,
to widok zniszczeń powodziowych,
jako następstwa bezmyślnego nisz
czenie lasów górskich przemówi
doń
najwymowniej. Jeśli nie
wzgląd emocjailny i estetyczny, to
ścisły rachunek gospodarczy wyka
zał już wszystkim że nic w przyro
dzie nie dzieje sie bezkarnie i że
za krótkowzroczność i bezmyślność
płac; się sowicie w gospodarstwie
narodowym. Można przytaczać wie
le argumentów tak za tą jak i za
tamtą sprawą i w świetle ich musi
się śmiało spojrzeć w oczy pytaniu.
czy turystyka masowa jest, czy nie
jest wrogiem przyrody?
Pytanie to nie jest wcale reto
ryczne i trzeba na nie odpowie
dzieć. Kryje ono w sobie dylemat,
który ludzie pracujący na tym po
lu •; w turystyce i w ochronie przy
rody już dawno usiłowali rozwią
zać. dylemat dwóch — zdawałoby
się biegunowo sprzecznych tenden
cji, ochraniania i uprzystępniania.
Zadawano sobie słusznie już daw
no pytanie, czy uprzystępnianie
gór — gdyż rozważania nasze odno
szą się przede wszystkim do przy
rody górskiej — nie wykluczają
możliwości ochraniania resztek gi
nącego piękna przyrody górskiej
piękna jedynego w swoim rodzaju,
gdyż zachowanego bodaj najbar
dziej w swej pierwotności. Nieza
leżnie od teoretycznych rozważań
wybitnych uczonych na ten temat
sprawę wzięło w ręce przede wszy
stkim samo życie, które dowiodło,
że bardzo wiele da się uczynić
przy dobrej woli i że można uiprzy
stępnić i ochronić równocześnie,
jeśli sposób uprzystępniania i spo
sób chronienie będzie właściwy. Zy
cle dowiodło dalej, że prawdziwego
turystę cechuje tyle samo umiłowa
nie przyrody, ile cechuje zapatazo
nego w ideał ochrony przyrody
przyrodnika, że przyroda górska
nie może być wyłącznie zamknię
tym muzeum dla naukowców lak
nie może stać sie również bezdusz
nym boiskiem dla pseudoturystyki.
Dom wspólny
dla wszystkich

Wykształcił się typ prawdziwego
turysty który pragnienie bytowania
w przyrodzie w przymierzu z nią,
a nie przeciw niej, łączy ze zrozu
mieniem istotnego sensu turystyki,
jakim jest powszechne korzystanie

wszystkim w organizacyjnym uję
ciu turystyki. Wrogiem ; to zacie
kłym będzie zawsze niezorganizowa
na lub źle zorganizowana turystyka
masowa, (nie zasługująca nawet na
miano turystyki). Stwarza ona sa
mowolę, chaos i niebezpieczeństwo
tym większe, im większe zdziczenie
wnosi w przyrodę. Przynosi 0 so
bą wszystkie ujemne skutki nie da
jąc masom turystycznym nic prócz
dzikiej przyjemności swawoli, groź
bę zniszczenia krajobrazu górskie
go i niebezpieczeństwo życia i zdro
wia dla uczestników wycieczek Za
śmiećanie łąk, hal, potoków i sta
wów, niszczenie zieleni, kwiatów i
lasów, wypełnianie gór hałasem.
wypłaszającym resztki przetrzebio
nej zwierzyny, pijackie wybryki, ry
cie nazwisk na pniach drzew j ka
mieniach itp. — to sumaryczny i
wcale nie przesadzony, dość czę
sty obraz wielu naszych wycieczek.
Stan ten uległ już pewnej poprawie
ale jeszcze wciąż daleki jest od do
skonełości. I nie ma się co dziwić.
Masy nowych turystów stykają się
z przyrodą górską po raz pierwszy
wszystko jest dla nich nowe i
nieznane. Są one jak dzieci nieświa
dome, że niszczą to. co ma je cie
szyć i co ma radować ich następ
ców. Nie zawiązało sie jeszcze przy
mierze tych nowych łudzi 0 prżyro
dą, bo nie umiał im nikt dotąd
wskazać, jak to uczynić. Doświadczę
nie ubiegłych lat pouczyło, że jedy
nym skutecznym środkiem zarad
czym może stać się wychowanie i
uświadamianie nowych turystów.
czym jest przyroda dla turystyki i
jakim szkodnictwem społecznym
jest jej niszczenie, akcja krzewicielska znajomości zasad wyciecz
kowania i pobytu w przyrodzie,
wpajanie szacunku i miłości do przy
rody ojczystej, odkrywanie mądro
ści jej mechanizmu.

Typowy krajobraz tatrzański — Morskie Oko i Rysy
\
Z archiwum PTT. fot. S. Kolowca

Rola
Związków Zawodowych
Akcja ta musi ogarnąć wszyst
kich, skoro wszyscy będą' w przy
szłości udawać sie na wczasy wypo
czytnikowe, wędrowne czy wyciecz
ki turystyczne i krajoznawcze. Mu
si ogarnąć starszych i młodzież. Je
żeli więc ma objąć wszystkich, na
leży szukać takiego praktycznie od-

Gdzie ¡jechać

na

wczasy?

MIKUSZOWICE (LAS CYGAÑSKI)
Ośrodek wczasów położony wśród pięknych lasów na stokach
Beskidu, oddalony 4 km od Bielska. Piękne miejsca spacerowe,
dobre tereny narciarskie, wycieczki na Klimczok (1199 m) i na
inne szczyty Beskidu Śląskiego oraz możliwość korzystania z te
atru i kina w pobliskim Bielsku.
Stacja kolejowa Bielsko, skąd 4 km tramwajem do Mikuszowic. Punkt rozdzielczo-informacyjny w Mikuszowicach DW „Be
skid" 51. Tel. 22-57. Ośrodek posiada 8 domów.

Wcztssouiiska morskie
KARWIA
Punkt rozdzielczy FWP ośrodka W. Wieś. Dojazd koleją do
stacji Wielka Wieś, skąd autobusem PKS na miejsce lub koleją
do stacji Slawoszyno (Puck—Krokowa), stąd 6 km pieszo. Karwia
jest osadą rybacką o bogatej, czterowiekowej przeszłości. W okre
sie między wojnami światowymi rozwinęła się jako kąpielisko
morskie. Posiada piękną i dużą plażę.
Wycieczki: Żarnowiec i Jezioro Żarnowieckie oraz do Pucka.
Dziwnów
Dojazd koleją do stacji Kamień Pomorski (przez Stargard,
Dąbie Szczecińskie, Wysoką Kam.), skąd autobusem PKS (ok.
10 km) na miejsce.

powiedhiego środka, którym możną
na masy oddziaływać najsprawniej.
Takim środkiem sa bezspornie
związk; zawodowe zrzeszające wie
lomilionowe grupy pracownicze i
związki młodzieżowe a więc or gan i
zacje, które są głównymi konsumen
tami turystyki masowej Jakież roz
ległe horyzonty otwierają się tutaj
dla współpracy towarzystw turys
tycznych ze związkami zawodowy
mi i młodzieżowymi! Kształcenie
kadr instruktorów wycieczek zbio
rowych .poprzez kursy szkolenio
we umożliwiające zapoznanie się
mas. z wiedzą , turystyczna i przeka
zanie im doświadczeń oraz wpaja
nie kultury turystycznej — oto za
ledwie fragment możliwości współ
pracy. Związki zawodowe powinny
skorzystać z doświadczeń tych or
ganizacji, one bowiem mogą dostar
czyć fachowych wiadomość; o gó
rach i racjonalnym wycieczkowa
niu. Z drugiej strony. dzihł§t§^c
tych organizacji winna w całei*pein; nastawić się w kieruhkUvpQJÄti
laryzacji wiadomości fachowych, a
nadto przygotowania terenu na
przyjęcie większych ilości turys
tów. Tylko przez współpracę związ
ków zawodowych a organizacjami
turystycznymi można bedzie osią
gnąć właściwe ujecie turystyki ma
sowej. a tym samym zharmonizo
wać ideę powszechności turystyki
z ideą ochrony przyrody.
Dużo w tej dziedzinie już uczy
niono, ale uczyniono dopiero wstęp
ne kroki. Obojętne, czy turystyka
masowa przybierze kształt rucho
mych wczasów, wędrujących bd
schroniska do schroniska, czy utopi
je sobie inne drogi, zawsze musi
pamiętać o tym, że ostatecznym ?,ej
sensem jest przymierze człowieka
z przyroda.

lajlepsi strzelcy Śląskiej Klasy Wydzielonej

SzBecgetr- z

Przyroda beskidzka

stykę w jej nowej uspołecznionej
postaci oraz idee ochrony przyrody,
dla której masy ludzkie, zupełnie
nowe, niedoświadczone i niezorgani
zowane, muszą stać się poważnym
niebezpieczeństwem. Stają więc na
przeciwko siebie dwie tendencje,
uzbrojone w mnóstwo słusznych ar
gumentów. stają do walki lub do
porozumienia.
Pożądane zjawisko
Nikt nie będzie próbował twier
dzić, że umasowlenie turystyki nie
jest zjawiskiem pożądanym i zdro
wym tak jak wszyscy zgodzą się
że przyroda winna być zachowana
w swej pierwotnej postaci, dzięki
której dostarcza pełni przyjemno
ści duchowej i fizycznej. Wszyscy
rozumieją także, że ochrona przyro
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s^o na caefe

bramkami Stawowy (Górnik) Ja GÖRNIK KNUROW: Szleger 17, Gray
górzyca 13, Górek 8, Wolny 7, Hanów); Wiśniewski (Górnik Katowi
jok 5, Wietelorz i Kazek po 4, Bit
ce) oraz Piątek (Pogoń Katowice).
tner,, Stawiarski i Haijduk po 2Dalsze miejsca zajmuja: Grzygórzyca
Grychtoł i Kapicki po 1.
(Górnik Knurów) 15. Szombara (Po
w swej pierwotności
kój) Bąk, Bronia i Górecki (Górn. Ja METAL (POKOI) CHORZÓW: Sz^nnów) po 14. Na dziewiątym miejscu
Z archiwum PTT, fot. W. Szałasny
bara 14; Spałek 7; Kozik, P.rtsryznajduje się trzech piłkarzy: Węgiel.
i Tlm po 4; Piania 3; Tim (Batory)
(SiemŁamowiczainka), Sauer (Górnik
2; Spałek I, God, Kajdanek i Dziu
tz naturalnych skarbów przyrody
Radlin) oraz Koźlik (Górnik Janów).
ba po 1.
przez wszystkich, a nie tylko przez
STRZELCY W KLUBACH
GÓRNIK
KATOWICE: Wiśniewski 16;
niego i to nie tylko przez jedno po
GÓRNIK JANÓW: Stawowy 16. Bąk
Jankowski 9, Olszówka 5. Gwizdon
kolenie, lecz i przez przyszłe. Przy
Dropia i Górecki po 14, Koźliik 13.
4;
Budziński
3; Adamczyk, Latoryroda górska, przestając być świąty
Kocur G. Noeoń 1.
ga, Makowski i Sojka po 1.
nią dla wtajemniczonych, nie prze
POGOŃ KATOWICE: Piątek 16; Klim
stała być wspólnym domem dla
za 8; Sąsiadek 7; Pazufek 5; M"
wszystkich.
kowsikl 2; Adamczyk. Gawllczek,
W domu tym obowiązują wspólne
Bilski, Klukowski, Czaja 1 Wesoły
dla wszystkich prawa, lecz również
Po 1.
i obowiązki. Jeżeli nie dziwi nas
GÓRNIK Ib RADLIN: Sauer 13; Wa
fakt, że w każdym skupisku ludzkim
rzecha 6; Szymona 7; Wojak 6, W)
istnieć muszą konieczne. zasady po
rzak. Konopka i Brachmański P°
stępowania, to nie może nas dziwić
5. Trybuś 3; Szostak 2; Zdirałka t 1
że przyroda stawia tym, którzy do
samobójcza.
niej przybywają, swoje wymagania
ZWIĄZKOWIEC ŻYWIEC: MustaiJi
poprostu swoiste zasady kultury tu
Fójcik 8; Wąś 4: Miodoński., TatMK
rystycznej. Nie jest przypadkiem,
i Óbtułowicz po 3; staśkiewM»»
że zasady właściwego zachowania
Bartlilk i Rybarski po 1.
się w górach są zbieżne nie tylko z
GÓRNIK PIEKARY: Jędruch 11; W?'
interesem przyrody lecz i własnym
leżałek 8; Zydek 7; Kańtoch 4;
rzesz turystycznych; nie wymyśli
surek 3; Siwy 2, Polaczek. Skop,
li ich teoretycy ochroniarscy, czy
Pietruszka i Toman ek po 1.
turystyczni, lecz wykształciło je ży
SIEMIANOWIC ZANK A: Węgiel 13/
cie w tym celu, aby służąc przyro
Polok 11; Malina , Dudek i Wróbei
dzie służyły równocześnie turysty
po 3: Helisiz 2 oraz Hanf, Kuczera
Fllbier po 1.
ce.
GÓRNIK
RYDUŁTOWY: WęglOT® i
Organizacja turystyki
Ra tka po 6; Woj tek 4; Opalony *
Schoen
po
3; Lewy i Kwiotek po O tych zasadach mówi każdy po
oraz Szenik, Kiołtas, Kafka, Brano
pularny podręcznik wycieczkowa
mańskl, Konieczny, Śliwka i Lannie i nie będziemy ich tu przypomi
kosz po 1.
nać. Chodzi nam o odpowiedź na po
GÓRNIK CHROPACZOW: Musiał 5;
stawione poprzednio pytanie, czy Drużyna Górnika Knurów. Piąty od lewej — najlepszy strzelec Śląskiej
Gajda, Mistada i Pytel III po *'
Kudła, Ulfig i Kozielski po 3; Win
turystyka masowa jest wrogiem
kler i 1 samobójcza.
Klasy Wydzielonej, Szleger
Floto Karabasz
przyrody względnie, czy musi nim

Śląska Klasa Wydzielona zakończyła
swoje rozgrywki. Rozegrała ona
120 spotkań. uzyskano w cza
sie nich ogółem 915 bramek, co
dlaje na jeden mecz 4,3 bramki. Z 120
rozegranych spotkań 78 zwycięstw
przypadło gospodarzom, 18 zakończy
ło się .wynikiem remisowym, a w 24
wypadkach goście odnieśli zwycię
stwa. Lista najlepszych strzelców obejmuje Ml nazwisk. Na czoło wysu
nął się Szleger (Górnik Knurów) z 17
bramkami. Na drugim miejscu upla
sowało się trzech piłkarzy, z 16

