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Na jeziorze Rusałka pod Poznaniem odbyły się kajakowe mistrzostwa
Polski. Na zdjęciu widzimy zawodniczki Ogniwa poznańskiego Pabuszczykównę i Targoniównę, które zdobyły tytuł w dwójkach na 500
m. Dalsze zdjęcia z tych mistrzostw zamieszczamy na str. 3.
Fot. N. Boronowski
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na str. 2

Czołowi pływacy Związku Radzieckiego Meszków (z lewej) i Uszakom
należą do ekstraklasy Europy
Najlepsi

waterpoliści

Drużyny B Węgier i Polski Wbiegają na stadion w Gdańsku przed niedzielnym, mecż&m
Fot. Kos
międzypaństwowym.

Rekord
motocyklisty radzieckiego
MOSKWA. Podczas motocyklo
wych
mistrzostw radzieckich
związków zawodowych znany
motocyklista moskiewski — Gringaut ustanowił nowy rekord Zw.
Radzieckiego.
W kategorii 350 ccm w^gryścigu
na dystansie 1 km ze startu lot
nego Gringaut uzyskał rekordo Leader rozgrywek Ligi Piłki Wodnej „Stal“ z Ostrowca, który w dotychczasowych meczach nie stracił
wą średnią szybkość 177,602 km jeszcze ani jednego punktu. Od lewej: Siporski. VU; Kierysz I i III, Zarzycki, Maciiejieułski i Rybkowski
na godz.
Fot. N. Boronowsk:

Sport polski przwl

Swtots®

22 lipca

Fragment z meczu w Gdańsku. Jurowicz wyjaśnia trudną sytuację
podbramkową.
Fot. Kos
Warszawa. — W dniu 22 lip , Z BIAŁEGOSTOKU — ul.
ca w godzinach rannych przy- | Radzymińska do orów kolejo
będzie do Warszawy 10 sztafet 1 wych, trasą W—Z do Targo
ze wszystkich zakątków Polski.. wej, dalej Zygmuntowską przez
Sztafety te złożą meldunki oj most Śląsko-Dąbrowski — tu
czynie młodzieżowym podczas nel;
Z LUBLINA — ul. Waszyng
uroczystości
otwarcia trasy
tona, most Poniatowskiego, Śli
W—Z na pl. Zamkowym.
Na terenie stolicy sztafety bę mak, Wybrzeże Kościuszkow
dą biegły następującymi ulica skie podjazdem do tunelu;
Z PRZEMYŚLA — ul. Puław
mi:
Z OLSZTYNA — ul. Katuszo ska, plac Unii Lubelskiej, Al.
wa, Kom. Wodny M. O. moto I Armii, Al. Stalina, Krakow
rówką przez Wisłę, Wybrzeże skie Przedmieście, Bednarska,
schodkami na
Gdańskie do Pałacu pod Bla Mariensztadt
podjazd, podjazdem — tunel;
chą — tunel;
Z KRAKOWA — ul. Gróje
Z GDAŃSKA — ul. Jagiel
lońska, Zygmuntowska (W—Z), cka, plac Narutowicza, Filtro
Ł# ÄÄ»g! most Śląsko-Dąbrowski — tu wa, Al. Niepodległości, Al. Wy
Zwolenia, Mokotowska, plac
nel;
3 Krzyży, Bracka, Mazowiecka,
*****************' plac Małachowskiego, plac Zwy
cięstwa, Wierzbowa, plac Tea
Wczasy - obozy
tralny, Daniłowiczowska — tu
nel '
Z CIESZYNA — ul. Gróje
- kolonie - wycieczki
cka, Al. Jerozolimskie, Marsza!
kowska, Nowa Marszałkowska,
Senatorska, pl. Teatralny, tra
sa W—Z — tunel;
Z WROCŁAWIA — ul. Wol
ska, Chłodna, plac Żelaznej
Z

walk o

wejście

do

II

Ligi

Imponujące zapowiada się defi
Bramy, Przechodnia, Senator
lada łodzi na Wiśle, która odbę
ska, trasa W—Z — tunel;
dzie się 22 bm. 0 godz. 12.30. Prze•
jest udział ok. 400 jedno
Z POZNANIA — ul. Wolska, widziany
stek: wioślarskich, żeglarskich, ka
Leszno (trasa W—Z) — tunel; jaków, motorówek oraz lodzi ro
boczych. Do wyścigu pływackiego
ZE SZCZECINA — ul. Mic „Wpław przez Wisłę“ zgłosiło się
kiewicza, plac Inwalidów, S. ponad 60 uczestników, w tym ze
spół pływaków węgierskich. Start
Starzyńskiego,
Muranowska, nastąpi na wysokości przystani
Bonifraterska, Miodowa, Kapu WTW, meta — przy moście Ślą
skim. O przebiegu wyścigu infor
cyńska zjazdem do tunelu.
mować będą megafony. Wieczorem
na pływalni St. UKF odbędzie się
*
wielki festyn wodny.
WARSZAWA. Przygotowania do
Na stadionie W. P. reprezenta
imprez sportowych w dniu 22 lipca,
którymi sportowcy stolicy uczczą cje Wojska i Milicji rozegrają
o
godz. 17 towarzyski mecz piłkar
Święto Odrodzenia, dobiegają koń
ski. Mecz poprzedzi Centralny Bieg
ca.
Narodowy, w którym wezmą udział
Do biegu sztafetowego z trasy zwycięzcy biegów wojewódzkich.
W—Z (pl. Zamkowy) do Belwederu Ponadto na wszystkich placach i
zgłoszono dotychczas 17 zespołów. boiskach poszczególne zrzeszenia
M. in. pobiegnie wspólna sztafeta sportowe organizują imprezy pro
Beton-Stalu i Mosto-Stalu, złożona pagandowe.
z pracowników, zatrudnionych przy
Imprezami propagandowymi ob
budowie trasy W—Z. Start do bie
będzie również całe wojewódz
gu sztafetowego nastąpi wieczorem jęte
warszawskie. Grupy sportow
po capstrzyku w dniu 21 bm. Na two
stołecznych wyjadą w teren,
mecie przed Belwederem odbędzie ców
gdzie nawiążą kontakt z miejsco
się krótka uroczystość, na którą wymi
Zespołami Spor
złoży się odczytanie rezolucji przez towymi.Ludowymi
M. in. 70-osobowa grupa
jednego z uczestników sztafety, sportowców
ZS
„Spójni
“ uda się
przemówienie dyr. GUKF — posła do powiatu sokołowskiego.
Motyki oraz rozdanie nagród. Na
stępnie uczestnicy sztafety prze,
Trasa raidów kolarskich została
maszerują z pochodniami ulicami: już szczegółowo opracowana. Trasa
Bagatelą, pl. Unii, Al. I Armii na Nr 1 prowadzi przez Garwelin,
pl. Na Rozdrożu, gdzie nastąpi roz Mińsk Maz., Ostrów Maz., Radzy
min (3(13 km), trasa Nr 2 — przel
wiązanie sztafety.
tiaSszy na sta*. 4)

Fialandía

Czechosłowacja w lekkiej atletyce Í04 :97

Echa trzech porażek

Zatopek

z

Węgrami

W Budapeszcie
„W tym miejscu musimy jednak
jeszcze raz podkreślić, że obecna
polityka piłkarska nie da się abso
lutnie utrzymać na długą metę, mu
simy raz wreszcie zabrać się poważ
nie do kwestii szkolenia i wyszukać
piłkarzom naszym ¿renerów zagra
nicznych, którzy mogliby wpoić w
nich zasady nowoczesnego futbolu."
T. M. w „Przeglądzie Sportowym"
„Opinia publiczna ma dość tych
ustawicznych niepowodzeń, dość
nie ziszczonych nadziei i ciągłego
nadstawiania skóry „pod garbunek", słusznie obciążając nimi ra
chunek PZPN. Chłopcy nasi wkła
dają w grę wszystkie posiadane umiejętności, grają tak ambitnie i
Ofiarnie, że więcej żądać od nich nie
można — po prostu nie stać ich na
więcej. Nie ma wątpliwości, że za
sób ich umiejętności jest zbyt skro
mny, by mogli dotrzymać pola prze
ciwnikom, tak jak zbyt skromna
jest wiedza naszych trenerów, bo i
ich wiadomości są wyczerpane. My
nazywamy ich trenerami, lecz na
dobry lad są oni właściwie dopiero
instruktorami piłkarskimi, którzy
muszą się jeszcze wiele uczyć, żeby
móc dorównać swym zagranicznym
kolegom po fachu."
(RM) w „Ekspresie ilustrowanym“
„Coś jest tutaj nie w porządku.
Nie możemy zrozumieć, dlaczego
-eprezentacja nasza pokosi stale
porażki i dlaczego niektórzy oficjał
ni przedstawiciele sportu przeja
wiają zbyt wiele optymizmu w oce
nie gry naszych piłkarzy. Przecież
nczciwa i sumienna, powiedzmy
szczera krytyka może jedynie przy
czynić się do polepszenia poziomu,
a przez chwalenie drużyny przegry
wającej nigdy nie dojdziemy do
zwycięstw."
„Dziennik Łódzki“

W Gdańska
„Szanowni reprezentanci. Narze
kania i złe humory nie są drogą do
tukcesu. Umiejętność gry w futbol
polega przede wszystkim na techni
cznym opanowaniu piłki i na zrozu
mieniu taktycznej istoty gry. Jeśli
proste, wydawało by się zagadnie
nie polegające na triku ze spalonym
dawało Węgrom doskonałe rezulta
ty przez pełne 90 minut, to bardzo
przepraszamy, ale ze sprytem też
jest źle.
Bywały momenty, kiedy obrona
węgierska chwytała na spalonyrn 4,
a czasami 5 naszych napastników.
Obrońcy Madziarów w chwili, gdy
widzieli, że pomocnik Polski szyku- I

je się do oddania piłki, wysuwali
się do przodu, a nasi zostawali na
miejscu, uradowani, że nikt ich nie
kryje. — Sędzia więc musiał odgwizdywać spalony. Nie wiemy, jak w
czasie przerwy trener Koncewicz i
członkowie kapitanatu tłumaczyli
naszym napastnikom na czym pole
ga trick i jak należy się przed nim
bronić. — Wiemy jedno, że tłuma
czyli o co chodzi przez pełne 10 mi
nut. Niestety śladów tych nauk nie
zauważyliśmy i po.pauzie."
Wl. Gołębiowski w „Przeglądzie Spor
toWym"
„Myśmy grali nogami i często ...
rękami, a Węgrzy — głową, stwa
rzając umiejętnie spalone i likwi
dując w ten sposób wszelkie mizer
ne akcje naszego napadu.
Cóż, trzeba przyznać szczerze —
okazaliśmy się przeciwnikiem słab
szym i przegraliśmy zasłużenie . . .“
„Słowo Polskie“
Juniorów
„Węgrzy zapłacili młodzikom na
szym z nawiązką, a co mniej przy
jemne — zdystansowali nas bardzo
poważnie i dowiedli, iż umiejętności
naszych młodszych piłkarzy obar
czone są niemal identycznymi błę
dami co i starszych graczy.“
„Mieliśmy również zastrzeżenia
odnośnie zachowania się, które
świadczy o właściwym wychowaniu
tych, na których barkach ma wkrót
ce spocząć oficjalna reprezentacja
piłkarstwa polskiego."
T. M. w „Przeglądzie Sportowym"
Trasa

pokonał Fina

HELSINKI (tel.). Dwudniowy
mecz lekkoatletyczny Finlandie —
Czechosłowacja stał przede wszyst
kim pod znakiem pojedynku na
10.000 m Emila Zatopka z biega
czami Suomi, b. rekordzistą świata
na tym dystansie V. Heino i jego
rodakiem Koenenemem. Bieg ten
potraktowano jako rewanż za 10
km na Olimpiadzie, gdzie na upal
nym gorącu, Zatopek okazał się
bezkonkurencyjny, zdobył złoty
medal i rekord olimpijski, Finowie
zaś z Heino na czele musieli całko
wicie skapitulować, przy czym
Heino nie wytrzymał własnego
tempa ¡ konkurencji w ogóle nie
ukończył.
Program meczu Finlandia — CSR
przewidywał w pierwszym dniu
5000 m, w drugim zaś 10.000 m.
Czechosłowacja ze względu na Za
topka, poprosiła jednak o zmianę
programu, tak by 10 km rozegrać
już w pierwszym dniu meczu. Fi
nowie chętnie się na to zgodzili.
Bieg był naprawdę wspaniały, na
północy takiej walki na tym dy
stansie jeszcze nie widziano, a
dziennikarze nazwali go „biegiem
stulecia“; Zatopek udowodnił, że
wciąż jest najlepszym długodystan
sowcem świata i że chwilowa kon
tuzja, bynajmniej nie obniżyła je
go klasy. Również V. Heino poka
zał, że choć nie błyszczy formą
z okresu swych rekordów świato
wych, to jednak stanowi, najwyż
szą klasę długodystansowca.
Finowie chcieli rozegrać bieg
taktycznie. Nie chcieli dopuścić do
szalonego tempa Zatopka. V. Heino
był w tym szczęśliwym położeniu,
że miał do współdziałania zawod
nika dużego formatu, podczas gdy

„Tour

de

drugi reprezentant CSR, nie mógł
Zatopkowi w niczym pomóc i biegł
jedynie na zdobycie punktu. Fino
wie zamknęli na pierwszych okrą
żeniach Czechoslovaks, nie chcąc
go wypuścić do przodu. Raz za ra
zem zmieniali prowadzenie, zwal
niając w odpowiednich momen
tach tempo. Na nic się to nie zda
ło. Czech uwolnił się. spod ich opieki i Heino usiłował już teraz
dotrzymać mu tylko kroku, co
trzeba prźyznać. przez dużą część
dystansu udało mu się. Zatopek
wyszedł zwycięzcą, osiągając czas
29.58.0 min. Jego międzyczasy były
następujące: 1000 m — 2.58 min.,
3000 m — 8.54 min., 5000 m —
14.50.2 min. Heino uzyskał wynik
30.12.2 min., a więc również bar
dzo dobry, co
...jest drugim tegorocznym rezultatem na święcie po
znakomitym rekordzie Zatopka, ustanowionym przed trzema tygod
niami w Ostrawie. Jego
_ czas jest
j
zaledwie o niecałą sekundę gorszy
od rekordu Polski Kusocińsleiego

Drug:

V.

Pologne66

ETAP: 27. 8. GDYNIA — BYD IX ETAP 31. 8. KATOWICE — ZAKO
ETAP: 28. 8. trasa WARSZAWA — v GOSZCZ
PANE (186 km) przez Mysłowice,
(176 km) przez Sopot
ŁODZ (135 km) przez Błonie, So
Kraków.
Gdańsk,
Pruszcz. Tczew, Gniew;
Chrzanów, Krzeszowice.
”
chaczew, Łowicz, Głowno. Start w
Święcie. Start godz. 11.00. Meta go
iviytiiipun-ut:,
Myślenice. Chabówkę, N. Targ.
Warszawie o godz. 14. przyjazd do
dzina
17.00.
Punkt
odżywczy
w
Start
godz.
11.40.
Meta
godz.
17.00.
Łodzi o 17.30.
Gdańsku, przed o i rym startem.
Punkty odżywcze w Krakowie i
Myślenicach.
ii ETAP: 23. 8. trasa LODZ — TO VI ETAP: 28. 8. BYDGOSZCZ — PO
ZNAN (162 km) przez Inowrocław,
RUN (208 km) przez Łęczycę, Kut
1. 9. Dżień odpoczynku w Zakopa
Mątwy, Strzelno. Gniezno, Ko
no, Gostynin. Kowal, Włodaw es:
nem.
strzyn. Start godz. 12.00. Meta
Nieszawę. Start o godz. 11. Meta,
godz. 17. Punkt odżywczy we Wło
cławku.
HI ETAP: 24: 8. TORUÑ — OLSZTYN
(196 km) przez Kowalewo. Lipnicę,
Brodnicę, N. Miasto. Lubawę, Ost
ródę, Rychniowa, Olsztynek, Słabigodę. Start godz. 11.30. Meta 17.00.
IV ETAP: 25. 8. OLSZTYN GDANSK
(193 km) przez Łuktę. Morąg, Pa
słęk, Elbląg. N. Dwór, KoszwalyStart godz. 12.00. Meta godz. 17.30.
Punkt odżywczy w Elblągu.
28. 8. Dzień odpoczynku w Sopocie.

na

30.11.4, uzyskanym na Olimpiadzie
w Los Angelos. Czas 30.11.4 był
do roku ub. rekordem olimpijskim
i poprawił go dopiero Zatopek.
Warto zaznaczyć, że przed „Ku
sym“ lepszy wynik uzyskał tylko
P. Nurmi.
Szczegółowe wyniki pierwszego
dnia zawodów były następujące:
106 m: 1) HOircic (C) 10.9; 2) Unio
nen (F) 11.3; 3) Kroupa (CSR) 11.3.
400 m: 1) Horecky (CSR) 49.9; 2) Homitey (F) 50.0. 1.500 m: 1) Cevona (C.
S. R.) 3.50.: 2) Johansson (F) 3.51.8;
3) Loutos (F) 3.57.4; Svajgr (CSR) o
pierś. 10.000 m: 1) Zatopek (CSR)
29.58.0 min.; 2) Viljo Heino (F) 30.12.2,
3) Könenön (F) 30.46.4; 4) S eurek (C.
S. R.). 110 m płotki: 1) TO-snar (CSR)
15.1; 2) Krul (CSR) 15.1; 3) Suyio (F)
15.1; wzwyż: 1) Hemel (F) 1.85; 2) Haf
nu (F) 1.85. w dal: 1) Valkonen 7.13;
2) Simóla (F) 7.05; kula: 1) Jouppila
(F) 15.62; 2) Kalina (CSR) 15.46. miot:
1) S. Hei.nl> (F) 50:86; 2) Dedak (CSR1
50:12; sztafeta 4 x 160 m: 1) Czecho
słowacja 43 0 sek.; 2) Finlandia 43.1 s.
Po pierwszym dniu zawodów punk
tacja 54:52 dla Finlandii.

sukces

HELSINKI, (tel.) Drugi dzień
meczu przyniósł ostateczne zwy
cięstwo Finom w stosunku 104:97
punktów.
Zatopek i tym razem wygrał,
W biegu n a5000 m miał innych
przeciwników niż dnia poprzedniego, zupełnie wypoczętych. Uzy
skał czas 14.20.0, pokonując Koskelę o 0,8 sek., który miał czas
14.20.8. Walka przez cały czas by
ła bardzo zacięta. Prowadził Za-

Heino

Zaiopka

topek. Za . nim jak cień posuwał
się Fin, który jednak nie mógł
Czechowi dorównać szybkością na
finiszu. 3) Maekela (F) 14.27.2.
Zawodnicy CSR ustanowili dwa
nowe rekordy .krajowe. Tosner na400 m przez płotki 54.4, sztafeta
4 X 400 m, która zwyciężyła Fi
nów, co jest wielką niespodzian
ką w 3.18.1 min. Czas Finów taki
sam, co również jest ich rekor
dem krajowym. .
Dalsze wyniki: 200 m — Kor
cie (CSR) 21.9; 800 m — Daniels
son (F) 1.55.2; dysk — Nyqvist
(F) 47.14; oszczep \— Rautaavära
(F) 70.95; tyczka — Kataja (F)
410; trój skok — Hiłtunen (F) 14.39.

Inne wyneki
w VIROLAHTI (Finlandia) odbył się
ciekawy bieg sztafetowy na bieżni 25
razy 1000 m. Zwyciężył klub Sampo
w 1.10.11.4 godz. przed drużyną z Tam
pere 1.11.54.2. Najlepszy czaą. indywi
dualnie uzyskał znany biegacz Koskela 2.36.2 min.
MARATON o mistrzostwo Danii wy
grał po raz ósmy H. Larsen w 2.55.37.2
godz.
Magm znowu na czele

Tour tie

France“

10,000

m

TRZECH BIEGACZY austriackich"
zbliżyło się na 5000 m do granicy 1$
min.: Roetzner 15.03.8, Woeber 15.05
i Muschik 15.05.2.
DR HOMONAY ustanowił nowy Re
kord węgierski w skoku o tyczce wy
nikiem 414.
L. STRAND przebiegł 1.500 m w 3.48.5
zwyciężając Aberga 3.49.6 i Ladqvista
3.51.6 I. Ericsson, który był -pią
ty uzyskał 3.54.4. Na tych samych za.
wodach Ahlden przebiegł 5.000 m w
14.37.0. przed Peteky 14.43,0. Dysk wy
grał R. Nilsson 48.63, 400 m: Wolfrandt 49.0. 3.000 m przeszłe. Elwla-nd
9.90.2 (najlepszy tegoroczny wynik na
śWi-ecie); oszczep: Defiodt 66.08, tycz
kę: R. Lundberg 410.
NAJLEPSZE WYNIKI NIEMIEC w
tym roku, aczkolwiek w szeregu wy
padków gorsze od przedwojennych,
dowodzą dużej siły sportu niemiec
kiego. Oto one: 100 m Kremer i Lie
kes po 10.5; 200 m — Luther 21.6, Lie
kes 21.8: 400 m — Huppers 49.6, in
land 49.5 a dziesiąty wynik w tabeli
49.9. a więc w sumie lepiej niż we
wszystkich krajach Europy; 800 m —
Ulzheimer 1.51.3 (drugi wynik tego
roczny w Europie), Arendt 1.52.8; 1500
m — Lamers 3.57.8, Warnemuende
3.58.2, Seidenschnur 3.58.3; 3000 m —
Kaindl 8.31.8; 5000 m — Bolzhauser
14.48.2, Holtkampt 15.03.8: 10.000 m —
Holtkampt 31.34.1, Legge 32.11: 110 m
pł. — Zepernick 15.0, Trosbach (syn
znanego przed laty rekordzisty) 15.3;
400 m pł. — Huppertz 50.2; 4 X 100 m
— „Preussen“ z Krefeldu 42.7, SV
Hamburg 42.9; wzwyż — Nacke 193,
Koppewallner 191; w dal — Steeger
_____ 722;
__ tyczka — Stuehrk
723, Wisdorf
392; trój
' skok — Bodenhagen 13:86;
dysk — Marktanńe 48.10, Rosedahl
46.79; kula — Bongen 15.0, Stoeck
oszczep — Sick 61.64; młot —
14.69; JUgL-«
Wolf 55:59, Storch 52.31.
REKORD TURECKI w skoku o tycz
ce ustanowił w Ankarze Akin wyni
kiem 401.
ZŁOCIENIEC. W Centralnym Ośrod
ku Szkoleniowym GUKF w Żłocieńeu
odbyły się zawody lekoatletyczne
wyższych uczelni wychowania fi
zycznego. Udział wzięli uczestnicy
studiów w. f. z Poznania, Wrocławia,
Krakowa oraz Akademii W. F. z War
szawy. Na uwagę zasługują wyniki:
Sucheńskiego (Wrocław), który osią
gnął w skoku w dal 6,61 m i na 100 m
11,2 se., Krzeslńskiego wzwyż — 1,74
m oraz Mańkowskiego w .biegli na
1500 m — 4:11,4.
Pozostałe konkurencje wygrali: kula
— Szmidt (AWF) 11,72 m, dysk —
Szmidt (AWF) 33,40 m, 400 m — Do
browolski (AWF) 53,4 sek., oszczep —
Beksiński (Poznań) 41,71 m, tyczka —
Krzesiński (AWF) 3,15 m.

Środowe mecze
Ligi woierpolowei

AZS WROCŁAW — AZS POZNAN
6:2 (3:1)
WROCŁAW. Bramki dla Wrocławia
uzyskali: Manowski i Kopral po 2,
_______
_
po 1, dla Po
kratöchwil i Oleniäcz
znania Nogaj 2. Sędziował Górnik.
Widzów ok. 1500.
STAL OSTROWIEC — STAL KATOWICE 3:1 (2:1)
OSTROWIEC. Leader tabeli Stal uzyskał dalsze zwycięstwo tym razem
nad swym imiennikiem z Katowic.
Wszystkie bramki dla gospodarzy uzyskał Uli, dla gości Wąs. Sędziował
Gryglewski z Krakowa. Publiczności
2000 osób.
AZS WARSZAWA — SPÓJNIA
POZNAN 0:5 w. o.
. WARSZAWA. Drużyna gospodarzy
nie stawiła się do zawodów. Spójnia
rozegrała towarzyski mecz z drużyną
złożoną z zawodników znajdujących
Się napływami z wynikiem 4:4. Stan
tabeli:
8 16 42:4
Stal Ostrowiec
8 14 36:15
AZS Wrocław
7 9 29:18
Ogniwo-Cracovia
6 8 21:14
Legia Warszawa
5 6 26:7
Stal Katowice
5 6 18:12
Stal Gliwice
Ogniwo (Polonia Byt. 3 5 17:6
8 4 15:29
Spójnia Poznań
Gwardia-Wisła Krak. 4 2 5:15
6 2 4:30
AZS Warszawa
5 O 9:32
AZS Poznań
7 O 4:44
Ogniwo Warsza.wa

PARYŻ (teł.). Po jednodniowym
odpoczynku w Pau, kolarze jadący
„Tour de France“ przystąpili do 11
etapu na trasie Pau — Luchon
(193 km). Etap ten był jednym
zagraniczne
z najtrudniejszych, gdyż prowadził
Piłkarstwo
aż przez 6 przełęży. Dużo zawod
ników odpad!o też na skutek nie
13 21 45:15
Bratysława
zwykle ciężkiej trasy, a również
13 16 34.22
Slavia
ZSRR
13 16 19:18
anormalnych upałów niespotkanych
Zilina
Pierwsza runda rozgrywek o mi Teplice
12 15 35:19
od wielu lat w południowej Fran
strzostwo Związku Radzieckiego do Sparta
12 15 40:22
cji13 15 39:22
biega końca, a do jej zakończenia po Bohemians
Etap wygrał Francuz Robie w
12 14 36:28
zostało zaledwie kilka spotkań. Mir ATK
7,06,22 godz. 2) Lucien Lazarides.
otrzem została drużyna moskiewskie Koszyce
13 14 17:10
13 12 27:34
Zielenice
go Dynamo przedCDKA.
3) Coppi (Włochy), 4) Brule (Fran
13 12 20:27
Ostatnie wyniki: Dynamo Kijów — Ostrawa
cja). 5) Gogan (Francja). 6) Bartali
13
9 19:30
Nattianik Baku 2:1; Dynamo Lenin- Trnava
(Włochy). 7) Apo Lazarides (Fran
13
9 18:31
CDKA
Lokomotywa — Pilzno
gó*d.
2,1... i' 1:3; 1:4:
cja). 8) Vietto (Francja). 9) FachLokomotywa Bystrzyca
13
7 15:42
Dynamo Moskwa
leitner
(Francja).
12
3 14:49
Charków — Skrzydła Sowietów Kuj- Kladno
byszew 0:0; WWS - ■ Torpedo Mo9. ZAKOPANE — KRA- TULUZA, (teł.) Po ciężkim poprze
ETAP:
2.
godz. 17.00. Punkt odżywczy
FERENCVAROS
SVIT GOTTtócwa 4:3.
KÖW (110 km) przez Nowy Targ, dnim etapie zawodnicy nieco odpo
Gnieźnie.
na trasie 12 etapu Luchon —
VALDO W 1:0 (1:0)
Chabówkę Myślenice. Start godz. częli
16 28 43:8
Dynamo Moskwa
Tuluza (134 km). Etap ten nie przy
14.00?- Mete godz. 17.00.
VII ETAP: 2'9. 8. POZNAN — WRO
16 25 48:17
CDKA
BUDAPESZT
(tel.).
We
wtorek
niósł
żadnych
sensacji i prawie wszy
16 24 27:16
CŁAW (183 km) przez Stęszewa. Le XI ETAP: 3. 9.
.. KRAKOW — KIELCE
Dynamo Kijów
kolarze przybyli zwartą grupą do
16 23 23:17 rozegrany został w Budapeszcie
szno, Rawicz, Trzebnicę Lipę.
(120 km) przez Miechów, Jędrze scy
Zenit Leningrad.
mety.
Eetap
wygrał
Van Steemecz
piłkarski
pomiędzy
mistrzow

16 22 41:19
Start godz. 11.00. Meta godz. '7.00.
jów. Start godz. 12.30. Meta godz. bergen w 3,32,10 godz.Belg
Spartak Moskwa
2) Kint (Bel
17 19 27:24 skim zespołem Węgier drużyną
Punkt odżywczy w Rawiczu.
16.00.
'
Dynamo Leningrad
gia),
3)
Le
Nizerhy
(Francja,
Ku
17 18 31:22 PTC a zespołem Svitu z Gottval- VIII ETAP: 30. 8. WROCŁAW — KA XII ETAP: 4. 9. KIELCE — WARSZA bier (Szwajcaria), 5) Hendryck4) (Bel
Torpedo Moskwa

17 18 23:18 dowa (dawn. Bata Zlin)
Dynamo Tyflis
gia),
6)
Martini
(Włochy),
7)
RamouTOWICE (187 km) przez Oławę,
WA (181 km) przez Skarżysko, Szy
Lokomotywa Chórków 17 18 23:19 BUDAPESZT, (tel.) W środę w me
lux
(Francja),
8)
Ockers
(Belgia),
9)
Brzeg,
Opole,
Strzelce
Pyskowice,
diiowica,
Radom,
Białobrzegi,
'
Gró

Lokomotywa Charków 17 18 23:19 czu piłkarskim robotniczych repre
Gliwice. Bytom. Llpiny, Chorzów.
jec, Raszyn. Start godz. 11.00. Me Deledda (Francja), 10) Gemianlni iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiia
17 16 22:24 zentacji Węgier 1 Czechosłowacji wy
WWS
Start godz. 11.00. Meta godz. 17.00.
ta godz. 16.00. Punkt odżywczy w (Francja) 1 następnie reszta kolarzy
17 14 10:13 grali Węgrzy 3:0.
Torpedo Stalingrad
z Bartalim, Copplm, Robie i MarcePunkt
odżywczy
w
Opolu.
Radomiu.
14
12:18
16
Naftianik Baku
lakiem. Włoch Magni jes nadal w po
Skrzydła Sowietów K 17 44 16:26
Następcy Neyersa
siadaniu żółtej koszulki leadera przed
16 8 10:31
Daugawa Ryga
Francuzem Fachleitnerem i Marinel17 8 15'41
Dynamo Jerewan
lim.
Bartali,
Coppi
i
Robie
są
nadal
16 7 16:39
Niedzielne
mecze
o
wejście de
II
Ligi
Dynamo Mińsk
Słynny znawca tenisa, Meyers,
na 8, 9 i 10 miejscu.
17 7
Szaichter Stalino
znalazł godnych następców. Fakt
ten jest tym bardziej godny pod
kreślenia, że następcy ci (jest ich
Wojewoda śląski
Rozgrywki o wejście do II Ligi spotkanie Concordii z Włókniarzem
trzech) są jeszcze bardzo młodzi,
Kapitanat Opolskiego OZPN
a więc mają nieokreślone możliwo'
PRAGA. Liga piłkarska Czechosło wkraczają już w końcową fazę. zadecyduje, która z tych drużyn ustalił na ten mecz skład:
ufundował
nagrodę
ści rozwoju swych talentów oraz,
wacji ukończyła już zasadniczo roz Zespoły biorące w nich udział star zajmie pierwsze miejsce w grupie. w bramce: Koczabski (Kulawik);
grywki pierwszej rundy chociaż dc tują w nadchodzącą niedzielę już
"że wszyscy trzej należą do teniso
Skład Śląska Opolskiego
w obronie: Czernik i Gaweł; w na „Tour de Poüogne“ wej reprezentacji Polski juniorów,
rozegrania zostały jeszcze dwa mecze do drugiej rundy. Terminarz prze
Sparta — Teplice i ATK — Kładno widuje na niedzielę następujące
pomocy Lelonek, Podeszwa i
KATOWICE. — Wojewoda śląski która bawiła (dosłownie) w Wim*
z których mecz Sparta — Teplice bę
Szmidt St.; w ataku Fuchs, Tram- inż. Bolesław Jaszczuk objął prze bledonie na międzynarodowym tur
dzie miał zasadnicze znaczenie dla mecze:
sprawy wicemistrzostwa. Zespół któ
GRUPA I: Kolejarz Przemyśl — na mecz z Poznaniem pisz, Szmyd, Krasówka i Wiś wodnictwo Wojewódzkiego Komi nieju.
ry wygra meczzajmle drugie miejsce. Stal Starachowice, Budowlani Kra
ZABRZE. W niedzielę odbędzie niewski. Rezerwowi: Czypiónka tetu Honorowego Wyścigu Kolar
O ile następcy Meyersa czuli się
Mistrzostwo wiosenne zdobyła druży ków — Resovia.
skiego Dookoła Polski.
się zaległe spotkanie o puchar Ka Burda ś Kubiak.
bardzo, ale to bardzo niepewnie na
na Bratysławy. Ostatnie wyniki: KlaWojewoda
zadeklarował
jedno

GRUPA II: Ogniwo Wrocław — łuży pomiędzy Śląskiem Opolskim
wimbledońskich kortach, przegry
dno — Sparta 1:9 (1:3); Żidenice —
Spotkanie poprzedzi mecz ju
Bystrzyca 0:2 (0:2); Bohemians — Stal Sosnowiec, Górnik Janów —í a Poznaniem, na stadionie Miej niorów bytomskiej Polonii i Gór cześnie nagrodę dla zwycięzcy na wając w pierwszym dniu turnieju,
etapie Wrocław — Katowice w po o tyle z niezachwianą niczym pew
Trnava 4:0 (1:0). Tabela przedstawia Stal Bobrek.
skim w Zabrzu o godz. 18.
nika Zabrze, (eme)
się w tej chwili następująco:
staci radioodbiornika.
nością wygłaszali swe zdania wo"
GRUPA III: Brda Bydgoszcz —
bec przedstawiciela stołecznego
Kolejarz Gdańsk, Polonia Leszno —
pisma sportowego po powrocie do
Pionier Szczecin.
kraju. Ze względu na niecodzien
Wroclaw-FSGT Francja 11:5 w boksie
GRUPA
IV:
Proch
Pionki
—
Ruch na starcie
ność tych wypowiedzi, po dojemy
Sparta Zamość, Concordia Piotr
je do wiadomości naszych Czytel
ków — Włókniarz Częstochowa.
ników:
GRUPA V: Kolejarz Olsztyn —
RADZIO: Najwięcej podobał mi
Gwardia Białystok, Znicz Prusz
się Parker. Uważam go za naj
WROCŁAW, (tel.) Odbyty w w III rundzie, Krupiński zremi 1) Bek 1.15.6 (nowy rekord Polski o
Odznaki
ków — Orlęta Łuków.
lepszego
technika 1 taktyka.
0.2 lepszy od starego), 2) Prevos (F)
Niedzielne mecze będą w kilku środę wieczorem w Halu Ludo sował z Temporalle (F), a Cieć- 1.15.8. 20 km: 1) Baque (F) 16 pkt. i
LIEIS: Zachwycony byłem gM
wej
mecz
bokserski
pomiędzy
ze

wierz
przegrał
z
Fortą
(F).
Sprawności Fizycznej grupach decydujące. Np. w grupie
Bekiem.
Browna. W decydujących o me/
czu chwilach umie grać — jaK
III zmierzą się dwaj pretendenci społem Okręgowej Rady Związ
Sędziował w ringu Praskier, na
nikt.
ków Zawodowych Wrocławia a punkty Martin (F), Lisowski
do
II
Ligi
Brda
i
Kolejarz
z
Gdań

Piłkarze chorzowskiego Ruchu ska. W pierwszym meczu w Gdań robotniczą reprezentacją Francji
BUDAPESZT
(teł.)
Francja
i
Wło
KUDLIŃSKI: A mnie najwięcej
(Wwa)
i
Matura
(Śląsk).
Widzów
podobał się Drobny. Rozporządza
rozpoczęli od wtorku próby w sku wygrała Brda, ale Kolejarz (FSGT) zakończyło się zwycięst
chy zakwalifikowały się do spotka
12
tysięcy.
on
najlepszym serwisem na świenia finałowego rozgrywek tenisó
trójboju do Odznaki Sprawności jest b. niebezpieczny. Brda w nazie wem Polaków 11:5. Mecz stał na
wek o puchar D a visa w strefie ' cle.
Fizycznej. W pierwszym rzędzie wygranej może uzyskać awans.
dobrym poziomie.
Francja-Polska 28.5:16.5 europejskiej. Francja pokonała Wę
stanęła na starcie cała drużyna li W grupie II, gdzie siły są bardzo
Wypowiedziawszy w tak obiek
gry w stosunku 3:2
gowa, reprezentacyjni kolarze i wyrównane ciekawsze będzie spot
tywny sposób (z pominięciem włas
Woźniak (Wr) pokonał Terillę na torze w Krakowie
W
ostatnim
dniu
Bernard
z
wy
cię
nych osób) opinię o czołowych Ta
bokserzy. Łącznie 40 osób. Po kanie w Janowie, gdzie Górnik bę (F), Czajkowski (W) przegrał z
KRAKÓW, (tel.) Mecz kolarski na żył Adama Stołpa 6:3.6:4 i 6:1;
bletach świata, nasi znawcy tenis11
nich startować będą piłkarze dru dzie się chclał zrewanżować zespo Lamorrą (F), Bazarnik (W) zwy torze
Abde
Druga
rakieta
francuska
między
Związkami
Zawodowy

Stali z Bobrka za porażkę ciężył z De Souza (F), Sztolc (W) mi Polski i Francji przyniósł zwy selam po ciężkiej walce,
poprosili o mleko swe mamusie,
żyn młodszych i członkowie in złowi
uległa
"
.
pierwszej serii. Remis wyklucza
zachwycone wiedzą, a nade wszyst
cięstwo gościom 28.5:16:5 pkt. 200 m
2:6 5:7. -i 7:9.
nych sekcji
Górnika z dalszej walki o awans. pokonał Vaubana, Kaźmier czak Prevos (F) przed Bekiem (P) 12.8. Asbothowi
Włochy zakwalifikowały się do fi ko skromnością swych doskonale
Z wyników z; • iguje na uwa Zwycięstwo daje mu jeszcze pewną Solignaca (F), Nowara (W) poko 4000 m drużyn. Francja 5.39.0, Polska _nału
__ ___
„ _europejskiej
__ _____•• w
«-____
strefy
pucharze zapowiadających się synalków.
(SET)
gę czas Alszera, na 100 m — 11,5 s nadzieję. Również w grupie IV nał Pacaguella przez poddanie się 5.46.0. 1000 m ze startu pojedynczego: i Davisa, zwyciężając Jugosławię 4:1
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Próby lotu w powietrzu

20 czerwca, bez udziału publicz
ności, ale w obliczu specjalistów
i ekspertów odbyła się na szwaj
carskim lotnisku Bern-Belmpoos
próba, dokonana przez szwajcar
skiego skoczka spadochronowego,
Rudolfa Boehlena, który zade
monstrował skrzydła, pozwalające
człowiekowi latać.
Próby lotu ludzkiego na skrzy
dłach, abstrahując od legendy o
Ikarze i Dedalu, miały miejsce w
przeszłości, doprowadzając do
stworzenia szybownictwa, a w
okresie najnowszym podejmowa
ne były jeszcze kilkakrotnie. Jed
na z nich skończyła się tragiczną
śmiercią francuskiego pilota Treichelta na lotnisku w Vincennes.
Szwajcarskie czynniki lotnicze od
nosiły się początkowo bardzo ostrożnie do propozycji Boehlena,
zaznaczając, że nawet próby ze
spadochronami odbywają się naj

pierw przez przyczepianie do nich
manekinów, podczas gdy w tej
sprawie nie było możności prze
prowadzenia prób laboratoryj
nych.
Boehlen miał za sobą 350 sko
ków ze spadochronem, a rozpię
tość wysokości, z których skakał,
wynosiła od 35 do 8200 metrów.
Dawał też gwarancję, że podej
dzie do zagadnienia z doświadcze
niem, jakim niewielu, poza ra
dzieckimi lotnikami, może się po
szczycić.
Twórcza myśl techniczna zna
nawroty do idei, które w pier
wotnym urzeczywistnieniu szły w
innym kierunku, niż to sobie wy
obrażano. Tak naprzykład pierw
sze próby nowoczesnego lotnictwa
samolotowego miały na celu stwo
rzenie raczej aparatów lekkich,
pozwalających po wzniesieniu się
nad ziemię żeglować podobnie,

siłą mięśni człowieka

jak to czynią ptaki morskie. Tym
czasem rozwój motoru i konstruk
cji doprowadził do ciężkich apa
ratów, ważących dziesiątki ton.
Człowiek, zamiast przypiąć sobie
skrzydła, stał się obcym ciałem w
konstrukcji płatowca.
Jednym z nawrotów do daw
nych idei jest próba Boehlena,
który był jednocześnie wynalazcą,
konstruktorem i oblatywaczem
swego dzieła. Trudność zadania
polegała na tym, aby latać za po
mocą siły mięśni ludzkich, co zo
stało zdezawuowane przez uczo
nych, którzy wyliczyli, że w tym
celu trzeba by mieć siłę cztero
krotnie większą, niż siła normal
nego człowieka.
Na czym polega wynalazek
Boehlena?
Aparat jego jest skonstruowany
tak, aby organicznie łączył się z
ciałem ludzkim, podobnie jak

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie
Z

mistrzostw

kajakowych

skrzydła z tułowiem ptaka.
Prasa szwajcarska opisuje, jak
Boehlen wsiadł do Fokkera XI, z
którego miał dokonać swego sko
ku — lotu. Samolot posiadał spe
cjalną deskę startową, na której
stanął wynalazca, mając złożone
na grzbiecie skrzydła, jak chra
bąszcz. Po osiągnięciu wysokości
3000 metrów lotnik dał znak pilo
towi i po otwarciu zapadni w kor
pusie samolotu, ześlizgnął się w
powietrze. Łączna waga Boehlena
i jego skrzydeł wynosiła około stu
kilogramów. Pilot otworzył naj
pierw „płetwę ogonową“, służącą
do sterowania, niebawem zaś roz
winął i skrzydła.
Poważnym niebezpieczeństwem
była osiągnięta przez skoczka
szybkość 180 kilometrów na go
dzinę. Siła mięśni barków nie wy
starczała początkowo na rozwi
nięcie skrzydeł. Te jednak pozwo
liły na początkowe stadium lotu
ślizgowego i nie pękły, napotyka
jąc opór powietrza. Próba trwała
krótki odcinek czasu. Wystarczył
on jednak Boehlen owi, aby wy
próbować poszczególne części me
chanizmu. Następnie śmiały sko
czek użył spadochronu, który po
zwolił mu wylądować.
Ze sprawozdań wynika, że przy
szybkości, jaką osiągnął Boehlen
przy skoku, sama siła mięśni nie
wystarcza na rozpoczęcie ściśle

Sport

Polski

Czołowy piłkarz Polski,, Cieślik
(Ruch), wyjechał do Jaistrzębia-Zdroju, by wyleczyć się tam z odniesio
nej kontuzji w meczu z Rumunią.
jk Instruktor piłkarski, Dziwisz Ka
rol, został przez PZPN powołany do
obozu wyszkoleniowego w Nowym
Targu gdzie będzie instruował Orlę
ta PZPN. .
* Boisko Górnika w .Katowicach
będzie przez 6 tygodni nieczynne. W
tym 'Czasie przeprowadzona będzie
niwelacja powierzchni boiska.
* Na ostatnim, zebraniu Śląska Tar
nowskie Góry uchwalono przyłączyć
się do Kolejarza (Tarnowskie Gory)
dio którego swój akces zgłosiła rów
nież drużyna szczypiorniaka HKb.
& Nowym talentem bramkairskim
okazał się bramkarz Górnika Wesoła,
Mbryś, który wystąpił w reprezentaqji ZS Górnik Katowice w meczu z
ybrnkicm-ny pięś,ciia;rs!kie wszystkich
klas, pragnących startować: w tegorocznych drużynowych mistrzostwach
pięściarskich Śląska, muszą o tym za
wiadomić SI. O. Z. B. do 20 lip ca.
* Góralik Janów zaangażował, jaKo
trenera sekcji piłkarskiej, Rumuna
^Ułaskawiony przez PZPN bram
karz Ruchu, Wyróbek, przystąpił ostaitnio pod kierunkiem trenera Włodiarza do intensywnych treningów.
& Na ostatnim posiedzeniu Sl. ®ZT
postanowił w bieżącym sezonie aorganlzować mistrzostwa jumorow bur
Aka oraz Pierwszy Krok młodzieży
tob-otniiiczej.
* W diruigiej połowie Upea SI. OZT
arganiizuje kuirs dila- kandydiaitow na
sędziów. Zapisy pnzyjmiuje sekretafiat Związku przy ul. Korfantego »•

W uzupełnieniu powyższych
szczegółów warto dodać, że w
kraju, posiadającym niewątpliwie
najodważniejszych skoczków spa
dochronowych, to jest w Związku
Radzieckim, narodowy sport, ja
kim jest spadochroniarstwo, może
zaliczyć na swoje konto ogromne

na

Dążenie do umasowienia kultu
ry fizycznej i do. podwyższenia
poziomu sportowego mas, ze szcze
pod Poznaniem
gólnym uwzględnieniem zagad
Szajek z Kolejarza Poznań — wice nienia sportu na wsi, jest oddawmistrz Potoki w jedynkach na 500 na znane w Związku Radzieckim.
i 10 000 m.
Ostatnio prasa radziecka omawia
r
jako przykład, sposoby umasowie
nia kultury fizycznej zastosowane
w obwodzie Winnickim Ukraiń
skiej Republiki Związkowej.
Odbyta w ub. roku obwodowa
spartakiada młodzieży wiejskiej
wykazała, że stan pracy w dzie
dzinie kultury fizycznej wśród
ludności jeszcze nie odpowiada
tym celom, które wytyczyły rząd
i partia, że niezbędna jest dalsza
praca nad masowością kultury
fizycznej i wychowaniem nowych
kadr kwalifikowanych sportow
ców.
Wówczas to komitet wykonaw
czy rady obwodowej (odpowied
nik naszego prezydium wojewódz
kiej rady nar.) i komitet obwodo
wy partii przyjęły postanowienie
jg prawej Kordasz z poznańskiej Stali, który był pierwszym na 1000 i 10 000 m, z lewej utalentowana
o wciągnięciu do uprawiania kul
któjcfcańka AZS Kraków — Szczepańska.
Fot. Borowiecki
tury fizycznej 500 tysięcy osób,
przy czym dla poszczególnych re
jonów ustalono konkretne plany.
Sprawom kultury fizycznej z po
czątkiem bieżącego roku poświe
cono osobne posiedzenia rad miej
skich, rejonowych i gromadzkich.
Jeszcze przed tym w kołchozie
im. Budionnego omawiano spra
wę organizacji towarzystwa spor
towego. Inicjatywę tę poparli koł
choźnicy całego obwodu. Postano
wiono utworzyć organizację sportwą, pod nazwą „Kołchozna Ni
wa“. Obecnie liczy już ona ponad
1300 zespołów w poszczególnych
miej scowościach.
Sprawę stanu kultury fizycznej
w rejonach i wsiach omawiano
na posiedzeniach komitetów wy
konawczych rad rejonowych i
g lewej Folwarczny Z Czechowic zwycięzca biegu na 500 m, z prawej zdobywczyni II miejsca w biegu
gromadzkich. Na wielu z tych po
Fot. DeiuTtzyciki
jedynek pań na 500 m Rończówna również z Czechowie.

Uzdłai i mierz fląr.ka

kontrolowanego lotu ślizgowego.
Zapewne w tym kierunku czynio
ne będą dalsze próby i ulepszenia.
W każdym razie opinia szwajcar
ska uważa, że eksperyment, jaki
odbył się na lotnisku w Bernie,
stanowi milowy krok naprzód w
dziedzinie możliwości lotu czło
wieka.
*

wsi

osiągnięcia w skokach dziennych
i nocnych, z otwartym i zamknię
tym spadochronem itd. Nie zabra
kło również w tym kraju prób
lotu ślizgowego z zamkniętym
spadochronem. Lotnik, który tę
próbę przedsiębrał, posiadał kom
binezon, z tkaniną rozpiętą mię
dzy końcami rąk i stóp na kształt
skrzydeł nietoperza oraz tkaninę
między obu nogawkami kombine
zonu, jako płaszczyznę steru wy
sokościowego.
„Przeżeglowawszy" przy pomo
cy tych płaszczyzn, napiętych siłą
mięśni, wysokość kilku tysięcy
metrów, skoczek radziecki wylą
dował następnie przy pomocy spa
dochronu.

radzieckiej

siedzeń wysłuchiwano sprawo
zdań przewodniczących zarządów
gospodarstw kolektywnych, dy
rektorów fabryk i zakładów, sta
cji maszynowo-traktorowych, go
spodarstw państwowych i szkół, o
sprawach kultury fizycznej w
podległych im instytucjach.
Wciągnięcie pół miliona pracu
jących do zajęcia się kulturą fi
zyczną wymagało olbrzymiej ro
boty masowej pośród ludności. —
Poważną rolę propagandową i or
ganizacyjną odegrały tu masowe
zawody sportowe. 23 tysiące sza
chistów i warcabistów spośród
sportowców wiejskich brało w
tym roku udział w zawodach sza
chowych i warcabowych. Prze
szło 10 tysięcy siłaczy wiejskich
współzawodniczyło o mistrzostwo
w podnoszeniu ciężarów. 6 tysięcy
zapaśników wyszło na matę. Wio
senno-letni sezon sportowy wy
magał wybudowania .po • wsiach
nowych boisk sportowych, stacji
wodnych i ogródków gimnastycz
nych. Sportowcy wiejscy, poparci
przez organizacje partyjne, z po
wodzeniem rozwiązali to zadanie.
W bieżącym roku wybudowano

przed

Igrzyskami

Budapeszt, w maju.
Przygotowania do Igrzysk Akade
mickich objęły już studentów wę
gierskich. Przed
stawiciele wszy
stkich gałęzi spor
tu ćwiczą pod
kierunkiem naj
lepszych trene
rów krajowych.
Węgrzy, mistrzo
wie w pływaniu,
spodziewają się
w tej dziedzinie osiągnąć wyniki
niegorsze niż na ubiegłych Igrzys-

Mgr Janina Tggerman
Strzelectwo

W Pułtusku odbywa się wystawa
sztuki kurpiowskiej, która ilustru
je folklor Puszczy Białej i Puszczy
Zielend]. Według Glogera ludność
kurpiowska tworzy dwie oddzielne
wyspy etnograficzne: północną, zwa
ną w różnych okolicach Myszyniecką, Ostrołęcką. Nowogrodzką lulb
Zieloną i południową — Białą. Ser
cem Puszczy Białej, rozciągającej
się po prawym brzegu Bugu, jest
Pułtusk, właściwy jednak charakter
tej ziemi nadaje ludność gminy
Obrydkiej. Odrębność pusze® uwypu
Ida sii w stroju, przemyśle domo
wym, a szczególnie w motywach er
tystycznych.
Obie puszcze winny zaintereso
wać w pierwszym rzędzie sportow
ców. Wśród ich mieszkańców panu
je bowiem dziedziczne zamiłowanie
do strzelectwa, które, jako sport re
gionalny, zdawna przynosiło Kur
piom sławę. Historia wspomina, że
bez strzelby i torby myśliwskiej
Kurp na próg chaty nie wyszedł,
a gdy chciał jeden z nich swą arę
czność w strzelaniu wykazać, w pół
godziny trzy litery SAR (Stanislaus
Augustus Rex) hutami na desce wy
sadził. Toteż myśliwi uczcili tę zrę
czność przysłowiem: strzela jaK
Kurp". Widocznie i kobiety były
niegorśzymi strzelcami skoro Wój
cicki wspomina wdowę po wojewo

dzie rawskim, Działyńską, jako
przywódcę Kurpiów, którzy w ro
ku 1708 rozbili w puszczy pod My
szyńcem 7.000 Szwedów, prowadzo
nych przez samego Karola XII.
Strzelectwo i myślistwo wyrobiły
w Kurpiach jeszcze jedną cechę:
zaradność. Ciągła styczność z przy
rodą i znajomość jej tajników sta
nowi wieczne źródło idh tworzywa
artystycznego. Białym rdzeniem ga
łązek i naturalnym barwikiem po
trafią zdobić po mistrzowsku pisan
ki. 0 ziaren grochu i barwnego pa
pieru uwiją pająk pod pułap chaty,
a z piór uplatają kwiaty. Kurpianka
nie zaspakaja zamiłowania piękna
drogim materiałem i gotowym fa
brykatem, lecz przetwarza swym
zmysłem artystycznym każdy szcze
gół swego otoczenie. _ Przy pomocy
prymitywnych środków jej izba 1
strój gra barwą.
Kogo ze sportowców wabi piękno
■sztuki ludowej ten powinien odbyć
wycieczkę do Pułtuska, popływać w
Narwi, która tu rozdziela się na
dwa koryta, jednym otacza miasto,
a drugim przecina je przez środek.
Leca, jeśli pozna tam ludzi, przyl
gnie do nich sercem. Za pracowi
tość i zaradność możnaby ich naz
wać racjonalizatorami życia, a życz
liwnść i pogoda maluje się w o-

na

Kurpiach

czach, których barwa niebieska na
żywa się tu jasną. Zręczność i ziami
łowanie piękna przejawia się rów
nież w tańcu, który nawet w czasie
zawrotnego tempa obryckiego oberka jest zawsze utrzymany w ryt
mie. Wielka żywotność, ciągła dąż
ność do urabianie życia według
swoistych upodobań, zachowanie
odrębnych cech mimo wpływów cy

87 stadionów wiejskich, przeszło
1200 boisk sportowych oraz 250
innych urządzeń sportowych.
Z początkiem maja w obwodzie
Winnickim odbył się przegląd or
ganizacji kultury fizycznej; na
przeglądzie tym 230 tysięcy osób
wykazało swoje osiągnięcia spor
towe. . Nie mniej zdają sobie tu
wszyscy sprawę, że są to tylko
pierwsze kroki w dziedzinie umasowiemia kultury fizycznej. Przy
ustalaniu planów prac na okres
letni zobowiązano organizacje
sportowe miasta, rejonów i wsi
do przygotowania w tym roku nie
mniej niż 100 tysięcy osób do zdo
bycia odznaki „Gotów do pracy i
obrony“ oraz wielu tysięcy no
wych zawodników, instruktorów i
sędziów w różnych dziedzinach
sportu. We wrześniu odbędzie się
druga obwodowa spartakiada mło
dzieży wiejskiej. Weźmie w niej
udział 5 tysięcy najlepszych spor
towców wiejskich — zwycięzców
spartakiad rejonowych. Sparta
kiadę obwodową urządzi się na
obszarze tego rejonu, który pier
wszy zakończy żniwa i dostawę
ziarna dla państwa.

wilizacyjnych uchroniły twórczość
•’udową na Kurpiach i uczyniły ją
wzorem kultury narodowej.
W ślad za pracą placówek kultu
ralno-oświatowych, które w sposób
fachowy zbierają, utrwalają i kulty
wują sztukę ludową na Kurpiach,
powinny czynniki sportowe dążyć
do wskrzeszenia strzelectwa, sportu
(Dokończenie na str. 4)

Grupa lekkoatletów Kolejarza Kraków, która zwyciężyła w trójmeczu
tego Zrzeszenia Gdańsk — Śląsk — Kraków.
Fot. Ciemibronowicz

światowymi

kaoh. W ramach przygotowań doj
dzie niebawem do zawodów, które
pozwolą zorientować sie w formie
pływaków. Najlepszy pływak —
student. Kadas, ostaga na 100 In
ezes poniżej minuty. Sandor Nemet
na 200 m. stylem klasycznym 2.50
min.
Ilonka Novak na 100 m. grzbieto
wym 1.18 min., a mężczyźni pływa
ją w tej konkurencji około 1.11 min.
W piłce wodnej drużyna akademic
ka spotkała się z zespołem narodo
wym bijąc go 3:2.
W piłce nożnej reprezentacja zo
stanie wystawiona spośród gracaystudentów członków klubu wszystkich klas. Kilku z nich gra w pier
wszej lidze.
Lekkoatleci, w ilości kilkudziesię
ciu, trenują stale.
Szermierka węgierska cieszy się
zasłużoną sławą, jednakże wśród
czołowych zawodników nie ma stu
dentów. Toteż ogólne zainteresowa
nie budzi zagadnienie, czy akademi
cy utrzymają dobre imię mistrzów
węgierskich.
Wioślarze rozpoczęli treningi na
Dunaju od chwili, gdy pozwoliła na
to pogoda, to jest od wczesnej wio
sny.
Jeżeli chodzi o kolarstwo, to sport
ten nie był do ostatnich czasów bar
dzo popularny na Węgrzech. Ponie
waż jednak robi się w tym kierun
ku duże wysiłki propagandowe,
przeto kadry kolarzy rosną.
Również szczypiorniści i koszyka
rze prowadzą usilny trening, przy
gotowując się do rozgrywek które
niewątpliwie będą miały bardzo wy
soki poziom.
Gimnastycy wynieśli z. okresu zi
mowego dobrą zaprawę
Tenisiści będą bronić dwóch ty
tułów akademickich mistrzów świa
ta, a obecnie uczą się od tenisis
tów. którzy odwiedzili Związek Ra
dziecki.
Wreszcie trzeba jeszcze wspom
nieć o przygotowaniach bokserów,
atletów i zawodników w podnosze
niu ciężarów.
Trzeba się liczyć z tym. że gospo
darze Igrzysk budapeszteńskich bę
dą twardymi przeciwnikami w wię
kszości zapowiadanych konkurencji.
L.S.
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Sprawa odbudowy sztucznego
lodowiska w Katowicach weszła
w końcową fazę realizacji. W po
niedziałek przyszedł na Śląsk z
Czechosłowacji pierwszy transport
brakujących części maszyn, mimo
że ich dostawa zapowiedziana by
ła dopiero na miesiące zimowe. W
kraju wyprodukowano rury, któ
re również sąx już na miejscu od
budowy. Płyta lodowa, nad którą
prowadzone są prace, będzie urządzona w nieco odmienny spo
sób, niż przed wojną. Dolna jej
część otrzyma izolację, na nią
przyjdą rury, cement zaś, który
zaleje rury i będzie stanowił wła
ściwą górną część tafli, zostanie
wypolerowany, tak że w lecie lo
dowisko będzie mogło służyć do
jazdy na wrotkach.
W najbliższych' dniach spodzie
wana jest w Katowicach wizyta
inż. Kolda z Czechosłowacji z
dwoma mechanikami, specjalisty
od budowy sztucznych lodowisk,
który udzieli dalszych wskazówek
w

Czechosłowacji

morów miejscowego Sokola bramka
mi Kłody i Matuszka. Widzów MO.
BESKID JABŁONKÓW — SLEZ-SKA
OSTRAWA II 3:2 (3:0). Przyjacielskie
spotkanie Beskidu z drugim garnitu
rem ligowej Slezskiej Ostrawy przy
niosło niespodziewane zwycięstwo go
spodarzy. Mecz stal na wysokim po
ziomie. Sędziował p. Hovorka.

Mecz

Polska

-
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lipce

z CSR

że wyprodukowanie jednej pary
__
..
łyżew
typu ..„Baby‘“ przy indy
widualnym, nie masowym wyro
bie, nie przekracza nawet kosz
tów 400 zł. Gdyby więc produk
cją takich łyżew zajęła się odpo
wiednia instytucja, cena ich by
łaby znacznie mniejsza i przy ist
nieniu sztucznego lodowiska, ma
sowe spopularyzowanie łyżwiar
stwa wśród dzieci i młodzieży,
mogłoby się na Śląsku w ciągu
krótkiego czasu stać sprawą real
ną.

W związku z szybko postępują
cą odbudową sztucznego lodowi
ska odbyła się w Katowicach kon
ferencja informacyjna śląskich
działaczy łyżwiarskich z udzia
łem przedstawiciela Związkowej
Rady Kultury Fizycznej i Sportu
przy CRZZ ob. Staniszewskiego,
na której omówiono program pra
cy nad łyżwiarstwem wyczyno
wym i akcją podniesienia pozio
mu wcale licznej, jak na dotych
czasowe warunki grupy junio
rów, główny nacisk położony bę
dzie na popularyzację łyżwiarstwa
wśród dzieci i młodzieży. Z tym
jednak wąże się ściśle zagadnie
nie produkcji łyżew typu „Baby“
W sprawie tej postanowiono zwró
cić się do Centrali Rzemieślniczej
Spółdzielczo-Państwowej,
która
dysponuje warunkami dla pro
dukcji tego rodzaju sprzętu.
Doświadczenia przeprowadzone
w kołach łyżwiarskich wykazały,

Mecz tenisowy
Polska - Rumunia

Holanda 17

bm

dla R.T.K.M. Dyląg i Staromiejski
po S i Nazimek 4.
Po drużynowych biegach odbyły
się wyścigi indywidualne, w któ
rych startowało 9 zawodników. Dy
ląg, Lubaczewski, Nazimek i Kurpiel St. z R.T.K.M. Kaznowski z
Lechii Częstochowa. Jagiełło z Prze
worska oraz M. Kurpiel z Jarosławia. V? finale pierwsze miejsce za
jął Dyląg z czasem 1,37,3 uzysku
jąc najlepszy czas toru. Drugie miej
see zajął Nazimek 1,40 przed Lubaczewskim
1,46,2
wszyscy
z
R.T.K.M. Rzeszów.
diameniy Śląska"

0 czarne
»
CHORZÓW. W nadchodzącą nie
dzielę Sekcja Motocyklowa ZB
AKS z Chorzowa urządza Pierw
szy Okręgowy Szosowo-Górski Raid
Motocyklowy pod nazwą „O Czar
ne Diamenty Śląska", a w ramach
reidu — zespołowe i indywidualne
mistrzostwo m. Chorzowa.
Trasa wyniesie około 250 km.:
z Chorzowa przez Świętochłowice,
Żory, Skoczów do Ustronia, następ
nie na Równicę w dalszym ciągu
przez Wisłę i Kubalonkę do Isteb
nej. gdzie meta etapu.
W drodze powrotnej ?. Istebnej
na Koniaków, Żywiec, Andrychów,
Oświęcim, Bieruń Stary, Tychy,
Mikołów do Chorzowa.

jesienią

przy prowadzonych robotach.
}
Tafla lodowiska będzie cośkol-,
wiek mniejsza niż dawniej, ale:
będzie odpowiadać międzynarodo. i
wym
wymiarom
hokejowym
60 X 30 m. Wokół tafli stanie
trybuna, którą początkowo pro
jektowano na dalsze lata, która
jednak wykończona zostanie je
szcze przed najbliższą zimą
Oświetlenie tafli w miejsce do
tychczasowych 18 lamp w trzech
rzędach, będzie miało 36 lamp w
pięciu rzędach.

RZESZÓW. 10 lipca odbyły się w
Rzeszowie pierwsze zawody na ta
rze żużlowym o mistrzostwo II ligi.
Udział wzięły: z Poznania Lechín
— Włókniarz, C.T.K.M. z Często
chowy R.T.K.M z Reszęwa.
Zwycięstwo przypadła zespołowi
częstochowskiemu, który zdobył 23
punkty, na drugim miejscu uplaso
wał się R.T.K.M., uzyskując 20 pkt.
na trzecim miejscu był Poznań z 7
punktami. Punkty dla Częstochowy
zdobyli Kaznowski 9, Szulcewski 8,
Laskowski 4 oraz Miechowski 2,

Świętem
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WARSZAWA. W dniu 17 bm. Siekalski, Maciejewski, Z en dero wodbędą się na stadionie olimpij ski. Krakowiak, Kołeczek i Najskim w Amsterdamie międzypań drowski.
stwowe zawody motocyklowe na
Żużlowcy polscy rozegrają pra
żużlu Polska — Holandia.
Drużynę polska, pod kierowni wdopodobnie drugie spotkanie w
ctwem nacz. Millera z GUKF, wy Hadze lub .Rotterdamie. Zawody
jeżdża do Holandii w następują rewanżowe odbędą się na jesieni
cym składzie: Smoczyk, Olejniczak, br. w Warszawie.
Cząstechowianie wygrywają w Rzeszowie

(Liąet dafsxag ze
Sochaczew, Płońsk, Płock, Ciecha- | towych w konkurencji męskiej i ko-1 jednakową: ZKS „Kolejarz“
bieceiz Dodaniem
podaniem miejscowości.
nów, Pułtusk (331 km).
Ńa zakończenie uchwalano je
Opracowano regulamin jazdy i
dnogłośnie
rezolucję, w której żeplan akcji kulturalno-oświatowej,
W Poznaniu odbyła brani postanowili m. in. zaopieko

jaką wykonają uczestnicy raidów sięPOZNAN,
odprawa
przedstawicieli
najżyw miejscach postojów.
się w pierwszym rzędzie mło
wolniejszego Zrzeszenie Sportowe- wać
dzieżą, uaktywnić, dla unosowie
*
go ..Kolejarz",
,,-----,—", ne której repre nia wychowania fizycznego, w jak
zentowanych
było
27
kół
sporto

BYDGOSZCZ. Wojewódzki Komitet
największym stopniu koła aportoobchodu Święta Odrodzenia na Pomo wych. 23 kluby i 6 oddziałów z te we oraz roztoczyć większą opiekę
rzu ustalił następujący program im renu okręgu poznańskiego. W dłuż nad sportem wyczynowym.
prez sportowych w woj. pomorskim, szym referacie przewodniczący Za
w dniach 22—24 bm. z okazji 5 rocz rządu Głównego ZS „Kolejarz“ ob.
*
nicy PKWN.
zapoznał zebra MAŁA DĄBRÓWKA. — W od
W Bydgoszczy w dniu 22 bm. na Melchinkiewicz
stadionie miejskim odbędą się popisy nych ze szczegółami reorganizacji powiedzi na apel ZKS Górnik Ka
gimnastyczne junaków i juna czek SP, sportu polskiego, jak również omó towice skierowany do klubów i kół
zawody kolarskie (bieg australijski) wił sprawę przydziału różnorod sportowych z okazji zbliżającej się
oraz zawody piłki nożnej ZS Gwar nego sprzętu, dotacji pieniężnych 5 rocznicy Manifestu Lipcowego
dia (Bydgoszcz) — drużyna I ligi Cze budowy boisk i urządzeń sporto (PKWN) zarząd klubu ZKS Unia
chosłowacji. Ponadto zawody pływac wych. W obszernej dyskusji poru Mała
Dąbrówka postanowił:
kie wpław przez Bydgoszcz oraz szono sprawę dalszego szkolenia
powołać do życia nowe sekcje
spływ kajakowy Koronowo — Byd
instrukszerokich
kadr
trenerów,
a
to: kolarską, motocyklową,
goszcz.
W dniach 23 i 24 bm. na torze rega torów oraz przodowników.
tenisową i ciężko-atletyczną;
towym w Łęgnowie odbędą się re
urządzić wyścig kolarski na
gaty międzynarodowe, z udziałem re W związku z rocznicą PKWN
dystansie 25 km dla stowarzy
prezentacji Czechosłowacji i Węgier. wszyscy przedstawiciele klubów,
szonych i niestowarzyszonych;
Na boisku Gwardii rozegrane zostaną kół i oddziałów Zrzeszenia zobo
przeprowadzić akcję szkolenia
zawody bokserskie i lekkoatletyczne. wiązali się w poszczególnych miej
Ponadto na boisku Świtały w Byd scowościach zorganizować jak naj
i wychowanie społecznego wśród
goszczy będą miały miejsce imprezy
członków
klubu i młodzieży niesportowe, organizowane przez ZS więcej masowych imprez sportozorganizowanej;
wy
eh.
Spójnia.
przeprowadzić dwa kursy: bo
Oprócz tego we wszystkich miastach
kserski i gimnastyczny;
powiatowych w dniach 22—24 bm. od Również z okazji uroczystości
wybudować domek klubowy
będą się mistrzostwa powiatowe w 22 lipca delegaci postanowili zmie
oraz bieżnię,_ skocznię i rzutnię.
lekkoatletyce, pływaniu i grach spor- nić wszystkie nazwy klubów na
eeeeegHawFr•* ™
- - -«wrww-''-—!■ wn hiihiiii... —
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© Porażki piłkarzy powinny w robku sportowego mistrzostwo
naszym sporcie wywołać jakiś de olimpijskie na 5000 m, zwycięst
cydujący zwrot. Nie tylko w dzie wo nad Zatopkiem i rekord świa
dżinie wyszkoleniowej samych ta na 2000 m, który poprzednio
piłkarzy, która wciąż jest na po należał d.o Szweda G. Haegga, za
ziomie . sprzed dwóch dziesiątek powiedział, że próbę pobicia re
lat, ale także w zasadniczym sto kordu świata na 3000 m przedsięsunku naczelnych władz do in- weźmie nie w kraju, ale w Szwe
nycń gałęzi traktowanych dotąd cji. Zabierze przy tym do pomo
raczej po macoszemu. Bo kto za cy Francuza Verniera. Reiff pew
służył na największe poparcie na ny jest widocznie nowego rekor
odcinku wyczynowym i... wy du i ch.ce przy tym uniknąć ze
jazdy za granicę? Bokserzy, wio strony
szwedzkiej
wszelkich
ślarze, szermierze, hokeiści na ewent. zarzutów i wątpliwości,
trawie i trzech lekkoatletów. To jak to było po jego rekordowym
wszystko. Możemy być przekona biegu na 2000 m i ostatnio po uni, że gdyby w przygotowania np. zyskaniu znakomitego czasu na
reprezentacyjnej drużyny hokei 3000 m — 8,05,2, co jest drugim
stów ziemnych z Gniezna i Po- wynikiem świata w ogóle. Re
znania, włożono tijlr ":"niędzy co kord na 3000 m 8.01,2 min. nale
w
jedenastkę
ży do Szweda G. Haegga i Szwe
piłkarską,
tc
dzi nie wierzą, aby pobicie tego
prawdopodob
rekordu leżało obecnie w możli
nie nie przewy
wościach, któregokolwiek biega
szałaby ona Hi'
cza zagranicznego.
Este
dusów, którz.
'ą
mistrzam
świata, ale bi
Piłkarstwo polskie
łaby wszystkich
na kontynencie eu .¡.--jsnlm, a za
jej sukcesami, szło by powstawa- ! POLONIA KARWINA — PROSCIEnie licznych drużyn w kraju i za JOW 3:3 (2:1). Wielki sukces karwińpał młodzieży do treningu. Albo skiej Polonii, która potrafiła zremi
z klubem morawskiej ligi —
weźmy wioślarzy? Gdy tylko da sować
grającym z dwoma
się im jakie takie warunki, nie Prośclejowem.
rezerwowymi. Polonia już w 14 min.
potrzeba się wstydzić ich wyni prowadziła 2:0. Później jednak goście
ków za granicą. Zasługują więc wyrównali 1 zdobyli nawet prowadze
ałe w 40 min. po przerwie Feber
na większe niż dotychczas popar znieKarwiny
ustalił wynik na 3:3. Dwie
cie. Wymienione sporty stanowią pierwsze bramki zdobyli Gajger i
M'cziulka.
naszą reprezentacyjną grupę wy
czynową. Przedstawiciele innych W przedmeczu rezerwa Polonii po
niech się uczą, przy czym na spe konała la drużynę VS.T Karwina 5:1
bramkami Adamczyka (3), Czap
cjalne poparcie ze względu na do (2:0)
ka i Rzep:sika, Widzów 3 tysiące.
tychczasowe osiągnięcia nad mło
dzieżą zasługują pływacy. Tak TURNIEJ PIŁKARSKI JUNIORÓW
BOISKU W KARWINIE. W ra
pływacy — w stosunku do przed- NA
mach swego - jubileuszu organizuje
wojny najszybciej odrobili teren Polonia Karwina turniej piłkarski ju
i choć dalecy jeszcze są od klasy niorów o puchar b. sekretarza śn.
Kubienki. W turnieju biotą udział
międzynarodowej, mają może naj drużyny
poi kie: Polonia — Karwi
bardziej obiecującą młodzież. Wia na I; Siła Karwina; Lechia Sucha
Górna
:
Naprzód
Łąki oraz juniorzy
domo też, że gdyby gimnastyczki
czeskich. Niedzielne wyniki:
i gimnastycy, dostali większy za klubów
Raj — Naprzód 2:1 (1:1). Polonia I —
sób pomocy i nauczyciela dużej Lechia 1:0 (0:0); Karwina — Dontoraklasy zagranicznej, też mogliby wa 2:1 (1'0); Orlowa — Siła 1:1 (1:0).
Darków — Polonia Tl 2:1 (1:1): Meteudowodnić, że pracują lepiej niż rr
— Siła 2:1 (1:1). Zwycięzcy zakwa
przedstawiciele wielu innych spor lifikowali się do półfinału. Finał od
tów. W końcu nie można zapomi będzie się 24 lipce jako przedmecz
nać o kajakarzach. Ich reprezen -rz.ed spotkaniem P ml runią Karwina —
tanci choć sukcesów nie mieli,
wstydu jednak na Olimpiadzie REPR. SUCHEJ G. — EL. SUCHA
•ii. Czeski i Polski klub w Suchej
wbrew przypuszczeniom — nie Górnej
Łechta,
Sokol H. Sucha
zrobili, pracują wszerz i robią po zorganizowały
wspólny dzień sporto
stępy. Ale nie mają możliwości wy z programem lekkoatletycznym
szerszego sprawdzianu swej pracy. i p’Kcarskim. W głównym meczu re•,'ezewacja Suchej Górnej (kluby
Wydaje się, że zasłużyli już, aby Masy
III) uległa I-k lakowej El. Su im udostępnić starty z zawodni- 1
1:3 (1:1). Widzów 1.500.
kami CSR, od których mogą się SOKOL ORLOVA — SILA KAR
wiele nauczyć, gdyż Czesi stano IVINA 0:2 (0:1). Siła zagrała bardzo
wią czołową klasę świata.
dobrze, bijąc przeciwnika bramkami
Kajfosza 1 Kolej czego. Obydwie d ru
ny wyskąpiły z graczami rezerwo
© Sport na zachodzie daleki
jest od demokracji, mimo że przy wymi.
każdej okczji, każdy propagator NAPRZÓD ŁĄKI — MARKLOWI
CE 5:3 (3:1). Naprzód zrewanżował
ma tam tej demo
się za porażkę doznaną w mistrzo
kracji pełne usta.
stwach (1:6). Bramki zdobyli: Szkara
i Buława po 2 Nożika 1. W przedmePrzekonaliśmy się
*z'i juniorzy Naprzodu pokonał) juponownie o tym w
ostatnich dniach,
kiedy trasa „Tour
30 lat
de France" rozsze
rzona w tym roku
za Pireneje, weszła
Studium WF
na teren Hiszpanii.
Uniwersytetu
Pezuańskiege
Otóż sprawozdaw
cy ,,1‘Humanite“ i
POZNAÑ. W roku bieżącym przy
„Ce Soir“ nie otrzymali *zezwole- pada jubileusz. 30-lecia Studium WF
nia na wyjazd na teren hiszpań- Uniwersytetu Poznańskiego. Zasłuż o
na ta instytucja założona w rou 1019
ski.
przez prof. Piaseckiego prowadzona
© Znany biegacz belgijski Ga była przez niego dłuższy czas. Obec
dyrektorem jest prof. Rogu ski.
ston Reiff — mający już jak wia nym
Uroczystości jubileuszowe przewi
domo — na koncie swojego do- dziane są na 9 i 10 grudnia br.
IKK
Sport

sztucznego

Raid przewiduje próbę jazdy okrężnej w różnego rodzaju klasach
dróg, a następnie próby szybkości
szosowej na odcinku 4 km. Wzdłuż
trasy ustawione będą punkty kon
trolne: w Orzeszu, Andrychowie
i Bieruniu Nowym, w których zawodnicy muszą zgłosić swój przejazd.
Raid zapowiada się jako duża
atrakcja sportu motocyklowego
z uwagi na malowniczość trasy.
Dla zwycięzców ufundowano sze
reg cennych nagród. M. In. nagro
dę przechodnią ufundował wice
wojewoda płk. Zientek, Zarząd
Związku Zaw. Budowl., Prezydent
m. Chorzowa i. inn1.
Odprawa zawodników odbędzie
się w dniu 16 bm. Start w niedzielę, 17 bm. o gO’d'Z. 8 rano w
Chorzowie (róg ul. Wolności : ul.
Moniuszki).
POZNAÑ. Zawody motocyklowe o
mistrzostwo II ligi żużlowej między
MK Rawicz. Unia Chodzież i Unia
Poznań przyniosło dwom zespołom
równą Mość punktów i to MK Ra
wicz i Unia Chodzież po 18 okt. Unia
Potóań uzyskała 14 p. W dodatkowym
biegu Baranowski Unia Poznań u-s ta i! ll'l
nallem-s'zv wynik dnia 1.59.5.
lit najlepszy

w Bydgoszczy
BYDGOSZCZ. Zarząd Polskiego
Zw.ązku Tenisowego powierzył
ZS Gwardia (Bydgoszcz) organi
zację międzynarodowego meczu
ten sowego Polska — Rumunia.
Mecz odbędzie sę w dniach od
5 do 7 sierpnia br. na kortach
Gwardii w Bydgoszczy.

Głuchoniemi
na starcie

W Bydgoszczy odbyły się 3-dniowe lek
koatletyczne VIII mistrzostwa Polski
głuchoniemych. Na starcie stanęło około 100 zawodników i zawodniczek.
Ustalono 4 rekordy Polski głuchonie
mych.
W ogólnej punktacji w konku.'uncji
męskiej zwyciężyła Warszawa - 225
pkt., przed Śląskiem -- 126 pkt. i Wej
herowem — 70,5 pkt. W konkuren
cjach żeńskich zwyciężyły zawodnicz
ki Poznania — 98 pkt., przed Warsza
wą — 87 pkt. 1 Śląskiem — 39 pkt.
Konkurencje męskie wygrali: i‘M m
przez pł. — Walczak (Warszawa) 19,9
sek.. kula — Walczak (Warsz.) 10.13
m, 1500 m — Borkowski (Warsz.) 4:33,4,
wzwyż — Czerniszewski (Warsz.) 156,5
cm, sztafeta olimpijska — Warszawa
3:55,8, 100 m — Czerniszewski (Warsz.)
12,1 sek., 800 m — Nagi (Śląsk) 2:09,1
(nowy rekord), dysk — Rakowski
(Bydgoszcz) 30,87 m, 200 m — Czer
niszewski (Warsz.) 24,3, 10.000 m — Pa
sternak (Śląsk) 37:00, tyczka — Pusz
(Śląsk) 2.74 m, 400 m ppł. — Wal
czak (Warsz.) 1:06,1, sztafeta szwedzka
— 2:16,0 (nowy rekord), oszczep —
Belecki (Wejherowo) 43,64 m (nowy
rekord), 5000 m — Wit (Warsz.) 18:05,4,
w dal — Pusz (Śląsk) 5,64 m, 400 m
— Nagi 57,3 sek., 4 xl00 m — Łódź 51,3.
Konkurencje kobiece: dysk — Ko
łodziejczyk (Śląsk) 20,93 m, 200 m —
Kujawa (Poznań) 30,8, 4 x 100 m —
Warszawa 1:02,1, skok w dal — Ku
jawa (Poznań) 4,92 m, oszczep —
Krauze (Wejherowo) 18.35 m, 500 m —
Wojtkowska (Warsz.) 1:38.2, skok
wzwyż — Brzoska (Poznań) 1,31 m,
60 m — Kujawa (Pozn.) 8,6 sek. (no
wy rekord), 100 m — Kujawa (Pozn.)
14,2 sek., kula — Sionka (Warsz.)
7.73 m.

Kowalski z Cracovii na czele strzelców

Legi Waterpełewei
W trwających od miesiąca roz przypadły nie gospodarzom lecz go
grywkach Ligi Piłki Wodnej w 28 ściom. którzy na 28 meczów wygra
spotkaniach strzelono rekordową li 15 i 2 razy zremisowali. Stosunek
ilość bramek 189 co da je przecięt bramkowy 73:116 na korzyść gości.
nie na jeden 6, 7.
Na listę najlepszych strzelców za
Charakterystyczną cechę dotych pisało się dotychczas 53 zawodni
ków
, przy czym listę otwiera Ko
czasowych rozgrywek jest to. że w
większości wypadków zwycięstwa walski A. (Ogniwo Cracowóa) — 15
bramek. Dalej kroczą: 2) Rybkowski (Stal Ostrowiec) — 13 Kop rai
(AZS Wrocław) i Karpiński (Legia)
Z Opolszczyzny
po 11. Kornecki (Crocovia) 10, Kie
rysz (Stal Ostrowiec) — 8 Langer
OPOLE, (em) Jak już podaliśmy po (Stal Gliwice), Procel (Stal Katowi
przednio w Opolu odbyły się indywi ce) Mancwski (AZS Wrocław) i
dualne mistrzostwa bokserskie ZS
Budowlani Okręgu Śląskiego z udzia Kratoehwil (AZS Wrocław) po 7.
łem zawodników z Mysłowic, Byto
Stal Katowice
mia i Opola.
W dalszych walkach osiągnięto wy
niki: PIÓRKOWA: Brzeziński (My
mistrzem
słowice) zwyciężył na punkty Jackie
wicza (Opole); LEKKA: Grochowski
(Bytom) pokonał w III starciu przez KATOWICE. Mistrzostwa w śląskie)
dyskwalifikację Noconia (O); POL- A klasie waterpoiowej dobiegają koń
SREDNIA: Krawczyk (B) wypunkto ca. Do rozegrania pozostały jeszcze
wał Krawca (O).
3 spotkania: Górnika z Janowa z
Ib (Polonia) Bytom i Gór
W drugim dniu rozegrano finały: Ogniwem
nikiem z Zabrza u siebie oraz ze Stalą
papierowa — Szwajcoch (M) pokonał (Pogoń)
w Katowicach. Mistrzostwo
Walerczyka (B); musza — Górniak zdobyła drużyna
Ta1
(O) zwyciężył Zadorę; kogucia — bela rozgrywek: Stali Katowice.
Greń wygrał z Breklerem (M); piór Stal Ib Katowice
5
9
29:12
kowa — Brzeziński (M) zwyciężył wy Ogniwo Ib Bytom
5 6 26:16
so ko na punkty Kocha (M); lekka — Górnik Janów
3 2
6:15
Grochowski (B) po słabej walce po Górnik Zabrze
5
12:36
konał Guzendę (B); pólśrednia, z po
wodu kontuzji finalisty Maciejewskie
go (M) tytuł mistrzowski zdobył Turniei tenisoiry
Okruszkiewicz (O), w walce towarzy
skiej Okruszkiewicz zwyciężył wyso
tue Wrocławiu
ko na punkty Kiszkę (O); średnia —
Burlik (O) walczący ambitnie poko
nał po zaciętej walce Kozioła (M); WROCŁAW (hor). Z okazji otwar
półciężka — w najlepszej walce zawo
dów Gądek (O) zwyciężył Krzemiń cia nowych kortów tenisowych A.
skiego (O); ciężka — Miechnlewicz Z. S. we Wrocławiu, odbył się tu
(O) — Puzynowski ten ostatni doznał turniej tenisowy, w którym wzięli
kontuzji ręki (złamanie kciuka) 1 dal udział zawodnicy miejscowego AZS
się wyliczyć.
i nowopowstałej sekcji tenisowej
Tytuły mistrzów ZS Budowlani Okrę ZS Gwardia
gu Śląskiego zdobyli zatem: Szwaj Po rozgrywkach eliminacyjnych,
coch (Mysłowice), Górniak (Opole), w półfinałach spotkali się: Demb
Greń (Opole), Brzeziński (Mysłowice), ski AZS — Węgliński Gw. 6:4, 6:3,
Grochowski (Bytom), Okruszkiewicz Kowalczewski AZS — Szawliński
(Opole), Durlik (Opole), Gądek (Opo
Gw. 7:9, 7:5, 6:1. W finale Derubski
le) i Michniewicz (Opole).
z Kowalczewskim przy stał
SB Mistrz Śląska wagi ciężkiej — walczył
Nandzlk z Górnika Biskupice na tre nie 6:4 dla Dembskiego grę przer-!
ningu piłki ręcznej (gra bowiem rów wano.
uleż w szczypiorniaka) doznał kon
W finale gry podwójnej panów
tuzji kolana i przez kilka tygodni nie zwycięstwo odniosła para AZS Ko
będzie mógł trenować.
walczewski -i Derubski nad parą,
Ssawlińskil
® Na stadionie Miejskim w Klucz Gwardii Węgliński
borku przystąpiono do budowy try 6:0 6-r
buny murowanej. Pomieści ona 1.5(M
WROCŁAW. W Wojewódzkim Urzę
osób a wykończona zostanie jeszcze
w bież. roku. Prace wykonywane są dzie Kultury Fizycznej odbyło się ze
przy współudziale miejscowych klu branie organizacyjne, w celu wyło
nienia komitetu organizacyjnego im
bów Kolejarza i Spójni.
prez sportowych w dniu 22 lipca br.
ZABRZE. Pierwsza runda rozgry Na czele Komitetu Wykonawczego
wek mistrzów klasy B OOZPN o mo stanął sekretarz kultury fizycznej
ralny tytuł przyniosła następujące przy ORZZ ob. Długosz. Ustalono, że
wyniki:
impkezy sportowe we wszystkich dzie
dzinach sportu w dniu 22 lipca trwać
POLONIA GŁUBCZYCE — GÓRNIK będą cały dzień.
GLIWICE 2:7 (1:2). Wysokie zwycię
CHOJNICE. Na stadionie miejskim
stwo górników nad mistrzem pod- w Chojnicach odbył się mecz piłkar
okręgu prudnickiego. Bramki dla zwy ski między czechosłowacką drużyną
cięzców uzyskali: Konik i Hajok po 2, Sokol (Kralove Pole) i reprezentacją
Mierzwa, Zając i Widera po 1, dla Chojnic. Zwyciężyli goście 6:2 (3:1).
gospodarzy — lewoskrzydłowy.
Bramki dla Sokola zdobyli: Bubnik
— 3, Zak, Sedlinsky 1 Vonaschek —
górnik miechowice — stal Po 1, dla Chojnic — Da'ecki 1 WryZAWADZKIE 2:3 (1:0). Gra prowadzo cza. Sędziował
Widzów 4
na ostro. Bramki dla Górnika uzyskali: Szczypa. i Olenia.
Górnik Gliwice
2 7:2
Stal Zawadzkie
1 2 3:2
Górnik Głubczyce
1 O 2:3
Strzeiect id o
Polonia Głubczyce
O 2:7
na

Z

Rzeszowa

Finały mistrzostw piłki nożnej
oraz półfinały i finał siatkówki
Zrzeszenia Sportowego „Gwardia"
W pitce nożnej „Gwardia" Krotno
pokonała Gwardię z Lubaczowa 4:2
(1:1). W siatkówce w półfinale
Gwardia Przemyśl wygrała z Gwar
dią Rzeszów 2:0 (15:7, 15:7), a Gwar
dia Mielec z Gwardią Brzozów 2:0
(159, 15:10). W finale spotkały się
Gwardia Przemyśl i Mielec, zwycię
żyła drużyna z Przemyśla 2:0 (15:6
15:4). O3i4 miejsce walczyły:
Gwardia Rzeszów i Brzozów, zwy
ciężyła Gwardia rzeszowska 2:0
(17:15. 15:1).

Drużyna z Przemyśla, która zdo
była mistrzostwo w siatkówce wy
stąpiła w składzie, Stopiński. Sawi
cki," Dańko, Dożdż, Surdak i Tawor
ski.
(Zr.)
W mistrzostwach piłki nożnej
Kl. B. P.Z.L. z Mielca rozgromiła
rezerwą Resowii 7:2 (3:1). W obu
grupach Kl. B. wyłonieni zostali
już mistrzowie, w grupie południa
wej mistrzem został Wisłok ze Strzy
żowa. na północy P.Z.L. Mielec.
Obie te drużyny spotkają się 24 lip
ca w Mielcu a 31 bm w Strzyżowie
w meczach o wejście do KI. A. okręgu rzeszowskiego.
(Zr.)

Kurpiach

(Dokończenie ze str. 1)
regionalnego Puszczy Białe); i Z lelo
nej. Pragnąc zbliżyć Wodę pokoie
nie miasta do wsi i ludu należy nie
tylko rok rocznie wznawiać wysta
wy regionalne ele uczynić je twór
czym czynnikiem naszego życia. Oby wystawa w Pułtusku, zorganizo
wane z wielkim nakładem pracy i
umiłowaniem ziemi rodzinnej przez
mspektora Władysława Kaczmar
cz.yka z gminy Obryckiei , instrukto
ra biblioteki powiatowej i tylu innych zasłużonych ludzi, przyczyniła się do powiązania je w roku
przyszłym z III Ogólnopolskimi Za
wodami Strzelickimi o mistrzostwo
SP. Ziemia Kurpiowska warta jest
aby dla niej pracowao
Mgr. .Tanim Tygerman

Inieresująca wycieczka
Ría

rowerach
przez

Frombork,

z

Ostródy

Elbląg i

Malbork

W czasie wycieczki obowiązuje
regulamin turystyczny PZKol.
Zarząd PZKol. wyznaczył kie
rownikiem wycieczki Prezesa Okrę
gu Warszawskiego Wasilewskiego
Stanisława, kpt. głównym wycie
czek Górkowskiego wiceprezesa Turystyczn. z Okr. Poznańskiego.
Zarząd PZKol. na pamiątkę wy
cieczki ofiante wszystkim uczest
nikom po dwie książki: , Kłos
Panny“ — Morsztyna (rzecz o Ko
perniku). „Wojna zaczęła się w
Gdańsku“ i Dyplomy pamiątkowe
Dojazd na zjazd rowerami do
Ostródy, poświadczany na trasie
me rzadziej niż co 50 kim.
Całą trasę wycieczki jak ¡ po
wrót do miejsc zamieszkania (po
świadczony jale przy dojeździie) bę
dzie ewent. zaliczony do konkursu
turystycznego PZKol.

Żarnem

ChojoosÉtj

Dojście do Sobieszowa miejscowo i ną (dwie fazy obrony). Oddzielną wa- W ciągu <00 lat swego istnienia ant
ści w pow. jeleniogórskim położonej I toWiE/ią jest najmniej stosunkowo raz nie zdobyto zamku zbrojną rę
Gdańska gdzie zbiórka 20 bm. w godzinach
u stóp góry i zamku Chojnasty wy zniszczona wieża — ostatnie schronie ką. W roku 1675 spłonęła od pioruna
16—22 w gmachu
Samopomocy
znakowane zostało przez PTT jeszcze nie broniącej się załogi. Niektóre e- znaczna część zabudowań. W roku
Chłopskiej.
w roku 1947. Białoczerwony szlak roz lementy zamku dobudowane zostały 1724 odbudowano wprawdzie zniszcz#
Polski iZwiązek
.
....
... organi_____
gałęzią się z% miastem: obie drogi I w okresie wojny 30-Ietniej — ciężki ne zabudowania, ale już wkrótce za
Kolarski
Uczestnicy oprócz sprzętu kolar
prowadzą na szczyt góry (657 m n. p. ; barok 2 bastionów nie odbija zbytnio mek znów popadł w ruinę i w tym
zuje w dniach od 20 do 24 bm°wy skiego winni z sobą zabrać koce i
m.
i 300 m wys. względnej) i do zam od starej romańskiej budowli. Za stanie znajduje się obecnie.
cieczkę na rowerach z Ostródy w dokumenty osobiste ze względu na
ku.
Idziemy
drogą trudniejszą Wejście do zamku ¡ na wieżę płaci Miasto Sobieszów jest punktem wyj
woj. olsztyńskim przez Morąg — pas graniczny (Braniewo — From
wprawdzie ale bardziej malowniczą się 30 zł. od osoby. Z wieży roztacza •ścia dla zwiedzających zamek 1 po
Frombork — Elbląg — Malbork do bork).
— żlebem zawieszonym nad wielkim się wspaniały widok na Śnieżkę i siada bardzo dogodną komunikację
Gdańska.
jarem zwanym Piekielną Doliną, po Karkonosze, przy bardzo przejrzy tramwajową z Jelenią Górą (ok. 2
Potoki Związek Kolarski, przy
dziwiając piękną panoramę Karko stym powietrzu widać stąd łańcuch godz. jazdy), Cieplicami (uwaga wcza
Program wycieczki obejmuje zwie gotował samochód dla bagażu. na
sowicze!) i Przesieką, Ponadto mię
noszy. Po godzinie jesteśmy w zam "’my Morawskiej.
dzanie po drodze zabytków, szkół, swój koszt. Zgłoszenie telegraficz
ku
Chojnasty.
dzy Sobieszowem a Karpaczem i
Schronisko
PTT
mieści
si^
w
daw

zakładów pracy itp. W pierwszym ne należy przesłać natychmiast na
Ruiny zamku to resztki wczesno nym podgrodziu, przy schronisku re Szklarską Porębą kursują kilka ra
dniu uczestnicy zwiedzą zabvtki adres: Warszawa Polski Związek
średniowiecznej fortecy. Zamek bo stauracja
zy dziennie autobusy PKS i pociągi.
smaczne i tanie Ze
Ostródy i odjadą do Morąga, skąd Kolarski ul. Puławska 2 a.
wiem dzieli się na część dolną i gór- posiłki powydająca
względu na swoje łatwo dostępne
umiarkowanych
cenach.
łożenie C hoj nasty są łatwó dostępni
wyjazd do Dobro cipa — zwiedze
W Jecie może tu znaleźć nocleg jedno dla
wczasowiczów wszystkich uzdro
nie szkoły rolniczej, poczerń w marobotnikami
na wczasach razowo 40 turystów.
wisk i wczasowisk DOlnego Śląska.
Ijątku Małtydy nastąpi praca przy
Drewniany gród Chojnasty wybu
żniwach dla podkreślenia współ
dował w roku 1241 książę legnicki
pracy między miastem a wsią. Wie
Bolesław Łysy. W tym samym roku
zamek oblegają Tatarzy. którym mi
czorem uczestnicy odjadą do Pasłę
mo kilkudziesięciu szturmów nie uda
ki, gdzie przenocują do dnia na
je się zamku zdobyć. W latach
(Korespondencja Api dla „Sporin i Wczasów“)
stępnego. Długość jazdy w pierw
1278—1290 panem zamku jest książę
szym dniu 53 km.
Bukareszt, w lipcu.
Lekarze czuwają nad zdrowiem tem.. Dawniej to kto inny przyjeżdżał na Legnicy. Jaworze i Strzegowie —
Drugi dzień przewiduj e zwiedza Rzeka Sianie spływa z wysokich wczasowiczów, związki zawodowe tu się leczyć i wygrzewać na słońcu. Hanryk Tłusty. Kolejny dziedzic zani
nie Pasłęki następnie Braniewa szczytów
i krzyżuje się z białą wstę wyposażyły domy wypoczynkowe w Na całym terytorium Rumunii znaj ku Bolko Sterowy Wybudował gród
i odjazd do Fromborku, gdzie gą drogi, pnącej się w górę. Rzeka biblioteki w radioodbiorniki. Kura dują się setki miejscowości kuracyj kamienny na miejsce dawnego drew
cjusze wdychają ostre powietrze gór nych, uzdrowisk i zdrojowisk. Milio nianego. dalszej rozbudowy zamku
m. im. znajduje się wiele zabytków jest kapryśna — to rwie się poprzez skie,
pija źródlaną wodę, kąpią się, ny ludzi pracy wiedziały o ich istnie dokonał Bolko III w latach 1330—1334.
po Mikołaju Koperniku. Po zwie....'. kamienie z szumem tak wielkim, że słowem...
niu tylko ze słyszenia. W ubiegłym W czasie inwazji czeskiej jedynie
odpoczywają.
dzeniu zabytków, kąpiel w morzu. zagłusza głos ludzki to znów płynie Przed wojną
wszystkie rumuńskie roku po ra% pierwszy wszystkie te Świdnica i Chojnasty obroniły się
powoli
i
dostojnie,
zaledwie
szemDługość trasy 54 km.
miejscowości oddane zostały do dy przed atakami piechoty. Aby lepiej
miejscowości
kąpielowe
zawsze
w
pełne były ludzi, W Tekirghiol, spozycji związków zawodowych. No jeszcze zabezpieczyć pogranicze przed
Trzeci etap przewiduje zwiedze rząc*
Wąwóz staje się coraz węższy, ścia lecie
wa
konstytucja Ludowej Republiki najazdami Bolko III w ciągu lat 11
w
Mangalia,
w
Carmen
Silva
(obec

nie Elbląga i Malborka — zamek ny gór sterczą wysoko. Nagle kraj
Vasile Roaita), w Eforia bogaci która przed przeszło rokiem weszła dalej rozbudowywał swą warownię.
krzyżacki. Długość trasy 72 km.
obraz zmienia się, grzbiety gór opa nie
przemysłowcy j bankierzy spędzali w życie, w 20 artykule zapewnia
Po śmierci Bolka III dziedziczy za
Ostatni dzień wycieczki (nie dają nisko. W zacisznej, osłoniętej letnie
miesiące, wydając pieniądze wszystkim pracującym prawo do wy mek zniszczona Zupełnie rodzina dwo
dziela) 24 bm. Trasa długości 56 od wiatrów kotlinie ukryła się „Per zrabowane robotnikom. Dzisiaj wy poczynku, a jako gwarancję wykona

*
’
rzan
III — Schaff gotschow-e
ła Mołdawii“, jedna z najbardziej brzeże rumuńskie również' roi się od 'a tego prawa zapowiada li wdowę aż do Bolka
km. Po drodze zwiedzenie Tcze- znanych
roku 1945. Ostatni z S chaffgotmiejscowości klimatycznych letników. Są nimi jednak ludzie pra demów
wypoczynkowych,
sanat'
1
schów
oficer
padł od pol
i kąpielowych w Rumunii — Slanicu! cy robotnicy, którzy dopiero po raz riów, parków. terenów śpotto- skiej kuli na niemiecki
przedpolu Warszawy w
zwiedzenie Gdańska,
Moldavei.
wy
eh
itp.
drugi
w
życiu
(pierwszy
raz
w
ubie

r.
1939.
Długość całej trasy 235 kim. Kosz Jest godzina. 7 rano i miasteczko głym reku) korzystać mogą z bogactw Już w pierwszym roku istnienia re
ty otrzymania zostały skalku budzi się. Setki kuracjuszy śpieszą klimatycznych
własnego kraju, z bo publiki prawo to zostało zrealizowa
lowane bardzo nisko: zakwatero do źródeł i do kąpieli z buteleczkami, gactw jeszcze tak niedawno dla świa ne. 100.000 robotników spędziło wcza "Finowie korzystają
i ręcznikami
sy nad morzem i w uzdrowiskach,
ta
pracy
zupełnie
niedostępnych.
wanie 'jednego uczestnika przez szklankami
W Clanicul Moldavei spędza tego 8 rano. Miejscowość
Eforia. Na pla- nie licząc dzieci robotniczych, które
wszystkie dni wyniesie 550 zł., a roczne
wczasy prawie 2.000 robotni
korzystały
z kolonii letnich.
tłumy.
Po
słonecznej
kąpieli
na
utrzymanie 3 razy dziennie 2050 zł. | ków z cukrowni w Roman, z fabryk czarnomorskim piasku kurkacjusze
i. naszych doświadczeń
W bieżącym roku akcja wczasów
Ogólny koszt 2600 zŁ które należy włókienniczych w Buhusi i w Bacan. kąpią się w błotnym mule jeziora znacznie
rozszerzy. Obejmie ona
wpłacić po przybyciu do Ostródy, 1 z fabryki papieru w Bystrzycy.
Tekirghiol, położonego o kilkaset me 172.000 robotników i pracowników u
trów od wybrzeża morskiego. Błoto myślowych. Oddano do dyspozycji
GÖRA (tel.). W dniu dowych Finlandii w celu zwie
tego jeziora słynie w całej Europie ze związków zawodowych 17 miejscowo 12JELENIA
bm. przybył do Jeleniej Góry dzenia ważniejszych ośrodków
swych radioaktywnych właściwości ści. Wszystkie roboty zostały wykoń
czone w terminie — odremontowano przedstawiciel Związków Zawo- wczasowych prowdzonych przez
Leczy ono wiele chorób.
List wczasowiczów 1 Długopela Zdroju
Nawiązujemy rozmowę z jednym z wiele urządzeń kąpielowych, pensjo
FWP.
kuracjuszy, zanurzonym po pas w natów i hoteli które podczas wojny
ważniejszych punktów, mamy bar czarnej mazi.
uległy zniszczeniu. W każdej miej Obozy sportowe
Od wczasowiczów, przebywają
Gość fiński zamierza zapoznać
dzo smaczne i obfite. Jedną ze
uruchomiono państwowe
Takie czarne błocko a mówią, scowości
cych w Długopolu-Zdroju (Zie
się z organizacją wczasów dla ro
złych stron jest to, że młodzież że—pomaga
restauracje. 1 czerwca br. pierwsza
—
mówi
z
uśmiechem
sta

przebywa tu razem ze starszymi.
botników polskich, ażeby nasze
mia Kłodzka) otrzymaliśmy list,
partia wczasowiczów rozpoczęła ku
dla młodzieży
A ci pragną spokoju już wczes ry doświadczony robotnik-metal#- rację i zasłużony wypoczynek.
doświadczenia wykorzystać przy
którego treść podajemy poniżej:
nym wieczorem, aby móc należy wiec.
85.000
robotników
korzystać
będzie
szkół
średnich
— Nie miał pan z tym nigdy do z domów wypoczynkowych Central
organizacji podobnej akcji dla
cie wypocząć. Młodzież zaś, do czynienia?
Długopole-Zdrój, 8. VII.
—
pytamy.
której my się zaliczamy, nie mo
SZCZECIN. W Złocieńcu, w pow. robotników fińskich.
Komisji Związków Zawodowych.
:
Obywatelu Redaktorze!
że sie wskutek tego pogodzić ze — Nie, Nigdy się człowiek nie le nej
drawskim
oraz
w
Sierakowie
pod
Po

tej liczby 10.000 zupełnie bezpłatnie
czył dotąd. Ą kości jak połamane,' a Z
starszymi wczasowiczami.
Jesteśmy na wczasach w Długo
wyżywienie, mieszkanie). znaniem, otwarte zostały ogólnopol
stawy rwą. że ręką trudno ruszyć. (przejazd,
Z Wrocławia
polu. Czujemy się świetnie. Pogo
40.000
robotników spędzi wczasy w skie obozy wychowania fizycznego
Następnym
kłopotem
dla
mniej
—Z daleka pan przyjechał?
da dosyć dopisuje. Jedzenie, któ
miejscowościach
kuracyjnych w do dla młodzieży szkół średnich.
zaawansowanych
w
gotówkę,
są
— Gdzie tam! Mieszkam o GO km mach wypoczynkowych ministerstwa
Uczestnicy obozu przejdą szkolenie
re na wczasach jest jednym z naj
wvsakie ceny za korzystanie z stąd.
Alem nigdy morza na oczy nie zdrowia.
w pływaniu, piłce ręcznej oraz lekko Odrą, Wartą, Notecią
łazienek (kąpiel higieniczna 250 widział.
Ani
tego
jeziora
z
tym
bło■
atletyce.
Petru
Mateiescu
zł od osoby). Jest to stanowczo
do Bydgoszczy
za drogo, a nie we wszystkich
pensjonatach są wanny. Baje się
Pozdrowienia
też zauważyć brak życia zespo Pływająca biblioteka na statku „ Bałtyk
łowego, świetlicowego, z którego
BYDGOSZCZ (nad). W ramach
wczasowicze mogliby odnieść zna
z obozów
Święta Odrodzenia Polski 22 lipca
czne korzyści zwłaszcza w okre
br. odbywa się spływ wioślarski
sie deszczów. Jest tu tylko jedna |
Ostatnio odby nego wypoczynku 35 tys. wczasowi i wyposaży 31 świetlic wzorowych w gwiaździsty do Bydgoszczy na re
świetlica o małym wyposażeniu,;
ło
się
w
War

czów
w
każdym
14dniowym
turnu

mehle
i
urządzenia.
Dotychczas
domy
choć biblioteka jest zasobna w,
szawie . na statku sie.
wypoczynkowe otrzymały 4.960 płyt gaty międzynarodowe w dniach 23 i
pożyteczne książki.
'«■wyodir>
FWP Ostatnio przekazane książki zwię gramofonowych, 44 radioodbiornik? 24 lipca br. na torze regatowym to
W wczasowym
...Bałtyk“
pod kszyły stan księgozbiorów w domach ■cirajz letni sprzęt sportowy za sumę Łęgnowie poi} Bydgoszczą.
jeżeli chodzi o samych wczaso- :
10 tys. Do dnia 4.800 zl„. w tym 35 kajaków i 16 stoczas postoju na wypoczynkowych
więzów, to górnicy są najbardziej
Godnym podkreślenia jest, że do
przystani w i sia 22 lipca br. domy wypoczynkówe FWP ?w ping-pongowych. Inwestycje spor Bydgoszczy po raz pierwszy spłyną
dostępni i prości w obejściu, dys
otrzymają
dalsze
31
kompletów
360nej
przy
moście
to
we
obejmą
w
roku
bieżącym
za

ku tują na aktualne tematy, jak
wioślarze z Wrocławia.
poniatowskiego tomowych książek przewidzianych dla kon sprzętu na sumę 17 miln. zł.
współzawodnictwo pracy itp. Ko
uroczyste prze bibliotek przy świetlicach wzoro W ramach akcj i upowsz e chni e nia
biety i panienki ze Śląska są ró
kazanie komple wych.
czytelnictwa FWP przy współpracy
wnież towarzyskie, lubią dużo roz
tu 100-tomoweJ Dio końca br. FWP zakupi ¡ przy Instytutu
Kulturalno-Oświatowego
mawiać z każdym bez żadnego
MIEJSCEM rzadko odwiedzanym
gotuje
bibliotecznie
około
35
tys.
ksią
,Czytelnika“ wysiał
„y_ _ __
wr__
biblioteki
dla
na __
objazd
do- wOrejonie
wywyższania się. Zle natomiast
Wałbrzycha przez wyciecz
domów
wypo żek, co razem z dotychczas posiadany mów wypoczynkowych w lipcu, 4 a ki
przedstawia się sprawa z tzw.
wczasowiczów z Solle Zdroju jest
zwiększy stan księgozbiorów do 35 w sierpniu wyśle 7 zespołów „Żywe Zagórze
„lepszymi gośćmi“, którzy nie czynkowych FWP. Zebranych w ude mi
Śląskie
stary
tys. Wyniesie to prawie 2 książki na go Słowa*«, które dadzą około 220 ziarnek piaisitowski posiadające
wiedzą w ogóle, jak się zacho korowanej sali jadalnej statku, bę wczasowicza.
oraz
FWP z inwe audycji. Jednocześnie FWP otrzymał mallowniicze jezioro iz muzeum
wać, a uważają się za bardzo dącej zarazem świetlicą — wczaso stycji na celePonadto
największą
na
kulturalno-oświatowe zobowiąza nia , Filmu Polskie go* < do Dolnym Śląsku zaporą wodną. Nad
wielkich dżentelmenów. Są zupeł wiczów i gości, wśród których byli przeprowadzi radiofoinizację
ośrod

domów wypoczynkowych e- jeziorem w przystani Lagi Morski ej
nie niedostępni, na każdym kro przedstawiciele Naczelnej Dyrekcji ków wczasowych za sumę 15 miln. zł. obsługi
kipaini kin ruchomych, (r)
ku wykazują brak współżycia to FWP przywitał dyrektor Okręgu War
są do dyspozycji wycieczkowiczów
warzyskiego i można ich śmiało szewskiego FWP Surmański Hiero
łódki i kajaki oraz ogrodzona pły
Jordanów
terenem
kolonii
nim.
Dyrektor
Okręgowy
wskazał
na
nazwać gburami.
walnia, Zagórze Śląskie położone jest
znaczenie wczasów jako wielkiej
w odległości 6 km od J edliny Zdroju
Stołujemy się w jadalni „Lo zdobyczy klasy robotniczej oraz na
i
ok. 15 km -od Solić, (wb)
tos“, otrzymujemy 3 razy dzien stały rozwój akcji wczasów.
O W RAMACH akcji wymiany
nie posiłki zupełnie wystarczające Wczasy Pracownicze posiadają obec
i — co jeszcze raz trzeba pod nie szereg nowych, oczekiwanych, a
Jordamowszczyzna w roku bieżą dla 8000 dzieci z całej Polski i za wczasowiczów, na wczasy letnie do
KarlO'vych Vairów (Czechosłowacja)
kreślić — bardzo smaczne. Kel zarazem atrakcyjnych form. Na obec cym u> odróżnieniu od lat przed granicy.
wyjechało w tym tygodniu 15 górni
nerki są uprzejme, wesołe, spra nym etapie po centralizacji pójdą w wojennych, jak i pierwszych lat po
Reportaż
z
tego
nowego
rodzaju
ków przodowników pracy ze wszyst
wnie obsługują wczasowiczów. My kierunku dalszego polepszenia warun
przekształciła swój cha wczasów podamy w jednym z na kich
kopalni Dolnośląski ego ZPW na
ze swej strony staramy się swym ków oraz stałego doskonalenia wszyst wojnie,
rakter letniskowy na typ zupełnie stępnych numerów.
"«krön trzech tygodni (wb)
zachowaniem uprzyjemnić im pra kich komórek organizacyjnych.
eę, jak również rozweselamy po Moment wręczenia instruktorowi odmienny, będący wyrazem troski
chmurne oblicza „grubych ryb“. pracy kulturalnej FWP, zatrudnione o zdrowie dziecka.
Zauważyliśmy tu dużo sprzę mu na statku kluczy od szafy biblio Ziemia łażąca między Luboniem,
tów, jak leżaki, krzesła i inne tecznej, poprzedziło przemówienie Orawą
pasem Babiej Góry jest
neble, które poniewierają się na Kierownika Wydziału Pracy Kultural obecnie a terenem
Odpowiedzi Redakcji
kolonii, półkolonii
nej Nacz. Dyr. FWP. który przedsta
powietrzu i niszczeją.
Ogólnie biorąc, doszliśmy do wił rozwój akcji kulturalnej w do i obozów młodzieżowych. Ziemia
wniosku, że wczasy są wspaniałą mach wypoczynkowych. Praca kultu ta ma wielkie wartości klimatyczne
skiego i w wielu dziedzinach na
rzeczą. Wiemy już, że są one Je ralna na. wczasach rozpoczęta w mar dzięki olbrzymim połaciom lasów M. ZARĘBA i WOJCIECHOWSKI,
polecamy artykuł Morończyka w
dal przoduje.
dnym z największych osiągnięć cu br. przejęła po związkach zawo i wzniesieniu 600 m nad poziom
nr 22 z 15 IV 1938 r. „Sportu i W cza W. GUZA — BYDGOSZCZ. Zawod
dowych i instytucjach zaledwie kilku ! morza. Kuratoria Szkolne i Koludzi pracy.
sów“, o biegach średnich będzie
ników, przechodzących z klubu dn
ins traktorów kulturalno -oświato wych
Z pozdrowieniem
I
Miodne
z
pisał K. Kucharski. Z podręczni
klubu, o ile znajdują się w jednej
Wczasowicze z Dlugopola-Zdroju. woczynkowych.
ków są do nabycia: St. letkie wl
klasie obowiązuje dwumiesięczna
spoczynkowych, w znacznej mierze szeregów Komitetów Rodzicielskich
ezą , Biegi lekkoatletyczne“ wy
zniszczonych lub nieodpowiednich.
zorganizowały tu pomieszczenie
przerwa. Nie obowiązuje ona jed
Autorom listu podajemy do wia
dane jeszcze przed wojną oraz Z.
nak zawodnika jeżeli przechodzi
Obecnie FWP posiada w domach
Weissa „Biegi krótkie" i dr Sidoz klubu Macy niższej do klubu
domości, że istnieją ośrodki mło- wypoczynkowych okOlo 160 pracowni-,
rowicza
„Biegi
średnie"
wydane
klasy
wyższej. W wypadku przy
Obóz szermierzy
dzieżowo-sportowe, w których ków kulturalno-oświatowych, co nie
w ostatnich dwóch latach. Najle
toczonym w liście obowiązuje da
w dalszym ciągu nie wystarcza
mogliby spędzić urlopy w towa stety
piej
zamówić
je
w
Głównej
Księ

nych
zawodników
dwumiesięczna
w stosunku do potrzeb oraz ilości
garni Wojskowej w Warszawie.
przerwa oczywiści rvlko w grach
rzystwie rówieśników. Uniknęli miejsc w każdym turnusie. Zamierzo lu Szklarskiej Porębie
s.
p.
Z
WOLBROMIA.
Dobrych
i
cie

o
mistrzostwo.
by wtedy zbędnych zadrażnień na na jesień br. akcja szkoleniowa
kawych wspomnień mistrzów i 3. 2. nr,SZYN. Niestety wyników
Ok. 100 nowych instrukto
ze starszymi wczasowiczami.. Sła dostarczy
rekordzistów jest niestety nlewie
KARPACZ (teł). W tych
tych dziewcząt nie możemy podać,
rów pracy kulturalnej, co znacznie
le.
Większość wybitnych sportow
rdyż nie zostały one uicte w pro
be wyposażenie świetlicy nie jest ułatwi trudności spowodowane ko
dniach rozpoczął się w Karpaczu
ców
nie
próbuje
nawet
opisywać
tokółach
z Igrzysk. Chłopcy uzy
niecznością
objęcia
akcją
planowaobóz
wyszkoleniowy
juniorów
winą organizatorów wczasów.
swych
przeżyć
zawodniczych.
Nie

skali
natomiast następujące wyni
Polskiego Związku Szermiercze
Należyte zaopatrzenie wszystkich
mniej jednak w miarę możności
ki:
100
m wznak — Zajac 1.2S.4
go.
będziemy się nadal starali druko
min. (5 miejsce): sztafeta 5X100 m
świetlic w' odpowiednie urządze
wać
tego
rodzaju
prace.
ma
7
miejsce
w 4 17.1 oraz 7 miej
nia postępuje systematycznie na społecznego nastawienia do tego
Na obozie przebywa 45 junio GRONO SYMPATYKÓW GWARDII
sce w sztafecie ~XM1 m dow. w
rów, którzy reprezentują War
przód, czego dowodem zasobność rodzaju zjawisk, naprawiając czy
WISŁY. Nasze stanowisko nie híla
2.46.8 min.
szawę, Poznań Katowice. Wro
lo nic wspólnego z przypuszcze I. CFMPBL OSTRÓW WLKP. Prosi
waszej biblioteki. Cieszy nas zabezpieczając tego rodzaju inwe
niami zawartymi w liście do re
cław, Lublin i Łódź.
my o nadesłanie dalszych rysun
fakt, że wczasowicze interesują stycje, będące wspólnym dobrem
dakcji. Szkoda, że nie znają Pa
ków. Z przesłanych ? zakwalifi
Kierownikiem
wyszkolenio
się brakiem dbałości o niszczejąc wszystkich. „Lepsi goście“ nie są
nowie historii innych klubów, po
kowaliśmy
do reprodukcji. Prosi
wym kursu jest mjr. Laskowski
za Krakowem, Mamy pełne uzna
my o nodani= swego adresu.
ce meble. Jeszcze bardziej ucie :— niestety — utrapieniem wyłą
a głównym fechmistrzem Kenie dla pracy Gwardii — Wisły. LEKKOATLETKI I LEKKOATLECI
szy nas wiadomość, że zajmą się cznie wczasowisk. Trajiają się
jak i dla osiągnięć jej zawodni
vey któremu pomocni są w
GWARDII WISŁY“. Bardzo dzię
oni ich uprzątnięciem i zabezpie wszędzie. Nie ma jednak potrze
ków i drużyn. Jesteśmy również
chrakterze instruktorów: Bobik.
kujemy za pozdrowienia z obozu
zdania,
że tylko długoletnią rywa
by
zwracania
na
nich
uwagi,
a
w Nowym Targu. Niestety kartki
czeniem. Nie byłby to odosobnio
Czypionka. Popiel, Franz, Bollizacja między Cracovia i Wisłą
nie możemy reprodukować, gdyż
na wypadek, gdyż wczasowicze tym bardziej psucia sobie przez
tan. Wójcicki. Szymański, Urbań
doprowadziła do tego, że Kraków
nadł na nią duży .kiks“ atramen
ski i Pieczyński.
wielokrotnie już dali przykład nich nastroju.
tak wiele wniósł do sportu poltu.
do
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A. WĄSIKÓW
trener pływacki ZSRR
liczmy

Kraków

się

pływać

emocjonuje

wyścigami
Jednym z najbardziej rozpo
wszechnionych i wygodnych spo
sobów poruszania się w wodzie jest
pływanie stylem klasycznym, jest
to styl nienaturalny, sztuczny,
oparty raczej o zasady ruchów gim
nastycznych, nie pozwalający na
rozwinięcie większej szybkości. Je
śli chodzi o wartości użytkowe ma
on jednak dodatnie cechy, które
przyczyniły się do jego spopulary
zowania.

się

prawitiło«

mion 1 nóg wykonywane być mogą
również w ubraniu. Czynniki te
równoważą ujemne cechy stylu
klasycznego, do których należą
m. in. ruchy hamujące wykonywa
ne przez ramiona i nogi.
Umieszczone
poniżej
zdjęcia
przedstawiają cykl ruchów wyko
nywanych przy pływaniu stylem
klasycznym. Dokonane zostały na
jednym z basenów moskiewskich
podczas treningu eks-mistrzyni
ZSRR — Mankowej.
W pozycji wyjściowej (1) pływa
jący wykonuje głęboki wdech oraz
niemal równocześnie skręca ramio
na na zewnątrz (2). Nogi, które w
pozycji wyjściowej były wyprosto
wane, ugina się w stawach biodro
wych i kolanowych tak dalece, by
kolana były rozwarte na szerokość
barków i opuszczone w dół (3, 4,
5 i 6).

motocyklowymi

Sportowy Kraków w braku imprez piłkarskich, entuzja oprócz komisji sędziowskiej, mają
zmował się w niedzielę motocyklowym wyścigiem ulicz cej w takich wypadkach pełne ręce
nym. Impreza ta pod względem sportowym stanęła na pierw roboty, należałoby uaktywnić licz
działaczy, a może i nie-dzia
szorzędnym poziomie. Gorzej natomiast było z publicznością. nych
łaczy w białych czapkach, których
A więc odwrotnie niż na zawodach piłkarskich. O tym, że widzieliśmy na niedzielnym wy
znakomita w zakresie footbalu publiczność krakowska ma ścigu. Poza tym trzeba by też ułatwić
jeszcze poważne braki w znajomości spraw motocyklowych, nieco informacje dla prasy. Wierzy
świadczą zamieszczone poniżej migawki naszego sprawozdaw my, że w przyszłości te drobne man
kamenty zostaną usunięte.
J. p.
cy.
□ Na trasie wyścigu zebrało się
około 50 tysięcy widzów! Niestety
nie zawsze w sposób dopuszczalny
Do tych cech należy przede
objawiali oni swe zainteresowanie
wszystkim łatwe oddychanie, wiel
dla sportu motocyklowego. Ani na
kie pole widzenia i co za tym idzie
woływania przez głośniki, ani po
możliwość dobrej orientacji i sto
rządkowi — zresztą wcale liczni, nie
sunkowo małe zużycie energii, co
byli _ w stanie wprowadzić ładu
pozwala na pokonywanie większych
wśród
publiczności. Dopiero gdy
odległości. Poza tym styl ten sto
przed
startem kat. 350 ccm, na tra
suje się przy nurkowaniu oraz —
sie zamiast motorów, zjawiło się
co jest może najważniejszym mo
auto strażackie z motopompą i stra
mentem — przy ratowaniu i holo
żakiem z groźną miną, który w rę
waniu tonącego, gdyż ruchy rakach trzymał sikawkę, publiczność
spokojnie wycofała się na przezna
czone 'dla niej miejsca na chodniku.
Przekonaliśmy Się, że dla ochłodzę
nia temperamentów nie koniecznie
jest potrzebna zimna woda, nieraz
wystarczy groźna mina.
0 Zawodnicy warszawscy może
ile tyle liczyli się ze swymi kole
gami krakowskimi, ile z ich znajo
mością trasy . Dlatego też praw
dopodobnie Dąbrowski już w sobo
tę „pędzlował“ po trasie. Jednak za
szybko. Tak przynajmniej uznał
przedstawiciel milicji, któremu wy
padła służba w Alejach. Speszony Prezes krakowskiej Gwardii Wisły płk. Dudo gratuluje zdobywcy
miejsca Koprowskiemu w krakowskich wyścigach ulicz
Dąbrowski musiał tłumaczyć, że tre pierwszego
nych, które stanowiły elimin ację do mistrzostw Polski.
ning, że wyścigi, że.. . Na szczęście
Fot, Węglowski
milicjant był też sportowcem, szyb
ko zrozumiał, uznał za słuszne i
schował do kieszeni bloczek z man
datami karnymi.
□ Zymirski i Brun przyjechali
do Krakowa nocnym pociągiem. Po
dobno od razu udali się na trasę.
Nikt ich wprawdzie nie widział ale
za to wszyscy mieszkańcy przy Alejach trzech Wieszczów, uporczy
wie zapewniają, że ich słyszeli.. .
□ Publiczność okazała się w wie
lu wypadkach, delikatnie mówiąc
lekkomyślna. Prasa krakowska ostrzegała przed zawodami, że nie
można na trasę wyścigu zabierać z
sobą psów. Nic nie pomogło! Psy
nie tylko przybyły licznie na wy
ścig, a były też takie, których wła Mieczysław Koprowski z Gwardii Wisły triumfował w niedzielnym
wyścigu
Fot. Ciembronowicz
ściciele nie trzymali na smyczach.
Tym razem zakończyło się to jakoś
szczęśliwie. Wolfinger, któremu ta
ki pies wpadł pod koła, sam przy
tomnie wyszedł ze szwanku przy Akademicy Wrocławia na wodach Polski
czym pies został zabity. A mogło
być odwrotnie. Dlatego też przy
prowadzanie psów na wyścigi moto
WROCŁAW. Sezon letni, do które Osada w składzie: Szwarcer 1, Szwar
cyklowe, musi być karalne! I to go wodniacy AZS przygotowywali się cer II, Jagodziński, Żarnowiecki 1
grubo! Daleko grubiej, niż np. szyb starannie, wykorzystany jest przez sternik Idzikowski, wygrała J ?eiśminację przed mistrzostwami świata.
ka jazda motocyklem po ulicach, nich w zupełności.
Sekcja wioślarska podzieliła się na Weźmie ona udział 24 lipca br. w . II
nawet gdy nie wiąże się ona z tre
eliminacjach w Bydgoszczy, a sier
5
grup.
I
grupa
pod
kierunkiem
inż.
ningiem do zawodów.
przygotowuje się do akade pnia walczyć będzie o mistrzostwo
□ Organizacja wyścigu motocy Bujwida
mickich mistrzostw świata (Buda Polski.
klowego nie jest rzeczą łatwą. Jest peszt — sierpień). Obecnie grupa ta Druga grupa pod kierunkiem Kup
nawet bardzo trudna. Dlatego też przbbywa .na obozie w Złocleńcu. ca i Idzikowskiego przygotowuje się
na obozie kondycyjnym w Złocieńcu do mistrzostw Polski i akademic
kich mistrzostw Polski (6, 7 sierpnia)
1 bronić będzie tytułu mistrzowskie
Bolesław Szymański
Możliwości uprawiania sportu na wczasach" go, zdobytego w ub. roku we Wro
cławiu. Klasa, jaką wykazała repre
zentacja akademików wrocławskich
lía/cilíf,
piliíi,
oszczepg
i
w ostatnich regatach w Bydgoszczy
(I miejsce w regatach stylowych i
wykazanie równej klasy w stosunku
do czwórki BTW, która pobiła Szwe
dów) pozwala przypuszczać, że obrona tytułu leży w granicach jej
czekają na wczasowiczów
Na rowerach
rtykui ten zna być przedłuż emoźliw
aiem poprzedniego, zamieszczone
Zwolennicy sportu kolarskiego Trzecia grupa pod kierunkiem
licząca 10 wioślarzy,
go na tamach „Sportu ! Wczasów“.
mogą od 22 lipca wyruszyć na Iwankiewicza,
na podbój Odry, Warty, No
Autor słusznie podkreślił, ze trzeba
pierwszy tuitnus wędrowny. W ciągu wyrusza
teci.
Spływ
Wrocław
Bydgoszcz
the wczuć w atmosferę domu wypo azowych, dysków, kul (5 i 7 kg), pojezierzu mazurskim i nad mo marzyć o wspólnych wycieczkach 14 dni objadą i zwiedzą nieznane od 17 lipca do 5 sierpnia— (690
km, w
czynkowego. Równie słuszną Jest oszczepów i przeszło 2000 sztuk pi rzem do kajakowania i wioślar morskich, ale w rzeczywistości spę lub mało znane, piękne i pełne cen tym 350 pod prąd Warty i Noteci)
awsga, że w dotychczasowym po łek i>ing-pongowych. Domy wypo stwa, czy nauki pływania lub dzają wczasy przyjemnie i zdrowo nych zabytków zakątki naszego jest pierwszą tego rodzaju imprezą
jęciu urlopu trudno było mówić o czynkowe na pojezierzu mazur wspólnej kąpieli nie trzeba specjal w Ustce, Darłówku, Juracie i Ja kraju. Starzy fachowcy i „rutynia na Dolnym Śląsku i w Polsce. Prócz
planowaniu odpoczynku \ że nere- skim otrzymały już 35 kajaków i nie namawiać. Słowem, instruktor starni. Dla tych, którzy pragną po rze“ kolarstwa, delegowani do tej charakteru i znaczenia .sportowo wy
spływ odegra wybitną
.szcie m. :n. ¿port na wczasach po- i120 stołów ping-pongowych. Domy w stafa się wszelkimi sposobami wy znać piękne tereny Ziemi ^Mazur akcji przez Polski Związek Kolar czynowego,
rolę propagandową. Jest to początek
winien w zagadnieniu planowane Ośrodkach podgórskich pobrały czę pełnić wczasowiczom czas rozryw skiej, czekają Ośrodki w Giżycku, ski, są najlepszą gwarancją powo turystyki
wodnej na Dolnym Śląsku
go wypoczynku znaleźć właściwe ściowo zimowy sprzęt sportowy jak kami, uprzyjemnić Im pobyt na Rucia,nach, Wydminach i Łagowie dzenia jednej z nowych form, jaką
Czwarta- grupa, licząca 10 osób, pod
miejsce.
kierunkiem Czernera A., weźmie usą „wczasy na rowerach“.
narty z kijkami ,i wiązaniami, buty wczasach.
Lubuskim.
propagandowym dla
Autor postawił pytanie — czy na "narciarskie i łyżwy ,,turfy“. W tym
Z pobieżnie przeprowadzonego dział w biegu
Święta Odrodzenia Polski:
wczasach są w ogóle możliwości u- roku Ośrodki te otrzymają jeszcze 30 tysięcy młodzieży
Zwolennicy wycieczek górskich przeglądu nad możliwościami FWP uczczenia
Wrocław — Nowa Sól (180 km) 19 -prawiania sportu, a ściśle.t mówiąc około 2.000 par nart, 500 par bu
używają wczasów w Zakopanem,
Doceniając potrzeby pracującej Wiśle, Krynicy, Głuchołazach, Biel w dziedzinie upowszechnienia kul 25 bm. Piąta grupa (25 wioślarzy I
aportowania?
tów i tyleż saneczek i 'łyżew.
kajakowców)
pod kier. kol. Sikor
tury
fizycznej
i
sportu
widzimy,
że
młodzieży związkowej, Fundusz
Wychowanie fizyczne i sport na
skiego Zb. bierze udział w biegu pro
Związkowa Rada Kultu Wczasów Pracowniczych przezna sku, Jagniątkowie, Szklarskiej Po na odcinku tym zrobiono już wiele, pagandowym
wczasach powinny służyć wytwo ryOgółem
dla uczczenia Święta
rębie
czy
Karpaczu.
ale .jeszcze nie wszystko.
Fizycznej i Sportu dostarczyła czył w roku bieżącym prawie 30.000
rzeniu atmosfery współdziałania i
Odrodzenia Polski 19 bm. do granicy
sprzęt sportowy na sumę ca. miejsc na wczasy dla młodzieży
powiatu,
oraz
bm. w jeżdzle pro
wspólnoty. Na tej drodze istnieją już
Nowa forma pracy, jaką jest pagandowej na22 nowootwartym
torze
w wieku od 19 do 25 lat. W tym Wczasy wędrowne
■olbrzymie możliwości pomnożenia 6 miln. zł.
fizycznego
realizacje
wychowania
regatowym
koło
stadionu.
często nadwyrężonych sił fizycz Zrozumiałe, że to wszystko nie celu zostały już wytypowane i za Przed kilku dniami, w kotlinie i sportu na wczasach, wymaga od
nych. Dla zapewnienia powodzenia wystarczy na zaspokojenie potrzeb opatrzone w sprzęt sportowy domy jeleniogórskiej rozpoczęły się tur pionierów tej sprawy wciąż jeszcze W dniach 1 — 30 lipca 30 żeglarzy

całej akcji Fundusz Wczasów Pra około 700 domów wypoczynkowych wypoczynkowe „sportowo-młodzie- nusy „wczasów wędrownych - pie wielu wysiłków. Przede wszystkim przebywa na obozie wyszkolenio
w Sławie Śląskiej, 12 zaawancowniczych poczynił już duże kro FWP. Ale w porównaniu z dotych żowe“, w większośsi wypadków po szych“, w których młodzież stano chodzi tu o wypracowywanie sa wym
w
lipcU,
sowanych żeglarzy uzyska
czasowym stenem wyposażenia w łożone w górach, na Podhalu, Pod wi większość uczestników. Tą akcją mych metod pracy.
ki.
sierpniu i wrześniu stopnie instruK'
sprzęt sportowy, który przedstawiał karpaciu, w Karkonoszach oraz na kierują
instruktorzy
FWP
i
prze

torskle na obozach GUKF w Jastarni,
się opłakanie, stan obecny jest już Ziemi Mazurskiej i nad polskim wodnicy Polskiego Towarzystwa
20 milionów na sprzęt
żeglarzy uzyska stopnie żeglarzy
Ogólna liczba wczasowiczów 8śródlądowych
morzem.
poważnym
osiągnięciem.
na obozie w Giżycku,
---Przejdźmy do realizacji samego
Krajoznawczego. Oprócz poznawa
Decydującym momentem jest fakt, a 65 w Mikołajkach i Trzebieży. Po
upowszechniania kultury fizycznej Akcja wyszkoleniowa
nia wciąż jeszcze niedocenianych
Morze i góry
zostali
we
Wrocławiu
żeglarze
napra
IM wczasach i osiągnięć, jakie już
obszarów Ziem Odzyskanych mło że wczasowicze w przyjemnej atmo wiają sprzęt i korzystają z Odry.
w tej chwili mamy do zanotowania.
Dzisiaj młodzi związkowcy, „mi dzi wędrowcy nawiązują kontakt sferze domu wypoczynkowego, bez
W remach akcji wyszkoleniowej
przymusu, często zupełnie pod Sekcja pływacka, posiadająca oó
Podstawę finansową akcji w. f. i w roku 1949 Fundusz Wczasów łośnicy morza“ mogą już nie tylko z miejscową ludnością.
lat tytuł akademickiego mi
świadomie, uprawiają tę najprost trzechPolski
sportu w roku bieżącym, stanowi Pracowniczych zorganizował już
w pływaniu walczy o ty
szą formę wychowania fizycznego strza
dotacja.
przyznani Funduszowi. 1 przeprowadził dwa kursy. Pierw
tuł mistrza ligi waterpolowej. W Sła
jaką
jest
.
aportowanie.
wie
Śląskiej
grupa 30 zawodników
Wczasów pracowniczych przez Pre szy zorganizowano w Spalę nad
Gdy weżmiemy pod uwagę, że pod kierunkiem mgr. Zawadowskiego
zydium Centralnej Rady Związ Pilicą, drugi zaś w Józefowie pod
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Pływek wykonuje następnie ener
giczny ruch nogami, zagarniający,
przez wyprostowanie ich w bok
i w stawach kolanowych oraz łą
czenie, przy czym ręce, które prze
szły linie berków przesuwają się
w górę i wprzód (7, 8, 9, 10, 11)
i ciało przyjmuje pozycję wyjścio
wą (12, 1). Ciało pływaka ślizga
się wyprostowane wprzód, wy
korzystując inercję osiągniętą w.
momencie zagarnięcia wody przez
nogi.
Oddychanie w czasie pływania
odgrywa ważną rolę. Po silnym
i krótkim wdechu w momencie (2),
przejściowym zatrzymaniu powie
trza (3, 4, 5) należy . zrobić wy dech.
Podkreślić należy; iż powietrze
wciąga się przez otwarte usta, wydeche się natomiast przez usta i nos
w momencie zanurzenia głowy do
wody i wyprostowaniu i łączeniu
nóg.

