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Prezydent Rzeczypospolitej, Bolesław Bierut — opiekun sportu pol
skiego, oklaskuje pokazy gimnastyczne na boisku w Stolicy

Fragment Biegów Narodowych dla kobiet

Należy bardziej niż dotychczas doceniać sprawy
wychowania fizycznego młodzieży i ruchu sportowe
go, otoczyć go większą troską i opieką partyjną.
W ten sposób również skutecznie służymy spra
wie utrwalenia pokoju i pokrzyżowania planów pod
żegaczy wojennych.
(—) BOLESŁAW BIERUT

Fragment Biegów Narodowych dla mężczyzn

Stanisław Ziemba |i|i||l||||
W
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twórczym

Najpotworniejsza z wo stu: „Czekają nas gigantyczne skim

jen weszła w stadium koń
cowe. Przez wschodnie gra
nice w upalne dni lata tysiącdziewięćsetczterdziestegoczwartego roku wracała do Polski
Wolność. Miliony serc zabiły ra
dośnie: „Byle prędzej naprzód!
Byle jak najprędzej!...“
Wróg odwieczny przegrywał.
Przegrywał, ale nie ustawał w
eksterminacyjnej polityce wobec
naszego narodu: mordował i ni
szczył, dymiły wciąż jeszcze ko
miny krematoryjne Oświęcimia
i innych obozów, grzmiały. sal
wy egzekucyjne, wyczerpywały
siły ciężkie roboty, marniało mę
czone wszelkimi sposobami spo
łeczeństwo, nie rozwijała sie
młodzież...
„Byle prędzej!" „Byle jak naj
prędzej!“
Chełm był już za linią frontu.
W dwa dni później Niemcy uszli
z Lublina. Z uwolnionego Cheł
mu poszły w Polskę słowa Mani
festu Polskiego Komitetu Wyzwo
lenia Narodowego:

zadania!“

ZWYCIĘSKI pościg za Niem

cami szedł dalej. Minął Śląsk,
wkroczył na ziemie przed
wiekami oderwane od Polskiej
Macierzy. Teraz wracały one na
jej łono.
Wszędzie na uwolnionych tere
nach organizowało się nowe pol
skie życie. We wszystkich dzie
dzinach. Wszędzie i we wszyst
kich dziedzinach podejmowano
trud „wielkiego wysiłku twór
czego!“
Nie mogło w nim zabraknąć i.
polskiego sportowca!

BYŁO w pierwszych
miesiącach Wolności wiele
czasu i miejsca na sport. Ja
sne to i zrozumiałe. Sportowcy,
którzy stanęli do pracy przy od
budowie, nie zapomnieli jednak
o swojej dziedzinie.
Wyciągali
resztki uratowanego sprzętu, uru
chamieli boiska, pływalnie i to
ry, organizowali zawody 1 życie
sportowe.
Nie wiele ponad rok od daty
Manifestu, gdzieś między znisz
czonym potwornie starym poi-

NIE

wysiłku

Głogowem a Legnicą, w
małym miasteczku o domach po
zbawionych drzwi i okien na nie
wielkim placu, kilku młodych
chłopaków
buduje
piłkarskie
bramki.
— Czy naprawdę te bramki są
dla was już w tej chwili takie
ważne. Przecież jeszcze dobrze
nie wyremontowaliście swych
nowych mieszkań — zapytuje
zdziwiony dziennikarz, przypad
kiem przejeżdżający przez mia
steczko.
— Bardzo ważne obywatelu!
Do pracy potrzeba zdrowia i si
ły! — pada cięta odpowiedź je
dnego z chłopców.
:— A poza tym przyjemność
obywatelu! — dodaje inny, pod
skakujący równocześnie pod po
przeczką z wyciągniętą ręką i
tym sposobem odmierzający re
gulaminową wysokość bramki.
Pęd do ćwiczeń sportowych, do
turystyki, wycieczek, do wypo
czynku w górach, na jeziorach i
rzekach czy nad morzem, stawał
się czymś powszechnym, natural
nie wynikającym sam z siebie,
regenerującym wyniszczone siły
narodu.

Narodu

Już dziś ¡Jeść
boisk i stadionów, hal gimnastycz
nych i pływalni, torów i bieżni,
jest bez porównania większa, niż
przed wojną, a będzie jeszcze
wielokrotnie powiększona. Znaj
dzie się w nich miejsce dla wszył
stkich ludzi pracy z pożytkiem
indywidualnym dla każdego, z
pożytkiem dla całości.
Hasła z zakresu wychowania
fizycznego, które dawniej były
tylko marzeniami, dziś stały się
czymś realnym. Powszechność
kultury fizycznej objęła też pol
ską wieś. Tylko w nowej sytuacji
państwa ludowego mogły się zna
leźć miejsca na boiska i urządze
nia sportowe dla młodzieży wiej
skiej. Garnie się obecnie ta mło
dzież do sportu, organizuje za
wody i turnieje, wyłania pierw
szych mistrzów...
Na mistrzostwach narciarskich
Polski dla juniorów, do kierow.
h'ika biegu zgłasza się może
12-lethl chłopiec, obuty w góral
skie kierpce:

MINĄŁ okres pionierstwa — znaleźć skoordynowane miejsce. należne miejsce.
twórczego nieraz bardzo,
ale też i często chaotyczne
go. Zycie przeszło w formy pla
nowe. — Przed zorganizowanym
sportem stanęły nowe zadania.
Poszerzenia
szeregów, objęcia,
mas, udostępnienia go wszystkim
ludziom pracy. Dla zdrowia i si
ły, sprawności i wytrzymałości,
dla radości życia. Dla korzyści
państwa i korzyści obywatela!

Państwo i powołane instytucje
musiały teraz pośpieszyć z pomo
cą, z racjonalną organizacją i two
rżeniem odpowiednich warun
ków, pozwalających na właściwy
rozwój tego odcinka kultury.
Sport wyczynowy, a ściśle jego
resztki, dał ze swej strony pomoc
w ludziach do organizacji, two
rząc pierwszą nieodzowną kadrę
instruktorską i przodowniczą.
Inne formy organizacyjne przy
jął w Polsce powojenny ruch
wychowania fizycznego i inne
cele postawił przed Sobą niż
dawniej. Wprzęgnięty w kierat
.gigantycznego wysiłku odbudowy
1 przebudowy kraju, stając się
źródłom siły szerokich mas, mu
gid w ramach twórczej całości

I stąd opieka nad nim ze strony
Związków
Zawodowych,
stąd
szeroko pomyślana akcja wcza
sów pracowniczych — jedna z
najwspanialszych zdobyczy so
cjalnych, stąd koła sportowe
przy zakładach pracy, masowe
imprezy w dniach wielkich świąt
politycznych i narodowych i ma
sowe nauczanie sportów, wyma
gających specjalnych umiejętno
ści technicznych,a dających duże
zastosowanie życiowe, jak pły
wanie czy narciarstwo.
I kiedy tempo zbiorowego wy
siłku narodu musíalo być przy
śpieszone, a jego rezultaty efek
towniejsze, kiedy formy pracy
przybrały charakter współza
wodnictwa. sportowego, nie za
brakło w pierwszych szeregach
jej przodowników — ludzi spor
tu. Siłę i sprawność, zdobytą
przez ćwiczenia sportowe, prze
nieśli do hal fabrycznych i hut
niczych, do kopalni i innych za
kładów. z pożytkiem dla kraju.
W WIELKIM planie postę
pu ma sport wielkie zada
nie do spełnienia. W wiel
kim planie budowy ma on też

— Panie, ja bym tyż kcioł le
cieć o mistrzostwo Polski...
— W tych kierpcach? Nie dasz
rady!
— Dom! Poleceni, zoboczycie,
Ma Święto Otlrotlxetita
pplecem, a dobrze jeżdżem! Tyl
ko, że nimom hart.
I chłopiec otrzymuje narty i
Sztafeta-gigant
zdąża
do
Warszawy
mierzy swe siły z rówieśnikami.
Młodzież wiejska Sięga po pra
wo jej należne, po prawo radości
życia, które niesie sport, które
dotąd było dla niej prawie zu
ezyto w biegu 3.300 osób, w tym 870 o średnicy 2 iii. Na całej brasie ucze pełnie niedostępne.
KWTDŻYN. Ña trasie Ñt 1 sztafe było 896 zawodników.
¡tobtet. uczesttiików sztafety ludność stniczyło w sztafecie 11.578 zaWodtnl- 1
przebiegła II etap Gdańsk — KwiW STYCZNIU najeźdźca ta
w niektórych mlejtcowo- fców. v tym 2.000 kobiet. Na zakoń TO NIC, że sport polski nie
dzyń (91 km). Startowało 1063 zawod lÜ'BLIn. Z Chełmna wystartowała obrzucała
otrzymał nowy cios. Ucho ników,
czenie odbyła się akademia, na któ
w tym 214 kobiet. Na tra wé wtorek do i etapu na trasie Nr 4 śottoh kwiatami.
uzyskuje jesżcze przez swych
rej wręczono nagrody przodownikom
dził w popłochu. Niemal sach bocznych — 4936 zawodników, sztafeta ZIMP. Dystans 83 km do Lu
pracy,
z okazji zakończenia VI etapu
najwybitniejszych reprezen
blina przebiegło na trasie głównej
każdy dzień przynosił miastom w tym 811 kobiet.
CIESZYN, Wc wtorek mszyła do młodzieżowego wyścigu pracy.
tantów szczytowych wyników,
osoby, w tym 80 kobiet, podczas Warszawy »Maitta nr f mająca swój
Polski i tysiącom mniejszych jej
TORUÑ. We wtorek wyruszyła szta 262
*
na 5 trasach pomocniczych star punkt wyjścia z Cieszyna, od grani
feta ŻMP do III etaipu na trasie Nr 1 gdy
KĘPNO. Na trasie Nr 8 sztafeta którym by z Większym powodze
miejscowości upragnioną wol Kwldzyń
787 uczestników. Mimo burzy cy po przez cały prawie Śląsk, pro przebiegła
— Toruń. Na trasie główne; towało
IV etap Wrocław — Kęp niem konkurował na arenie mię
ność.
na
mecie
w
Lublinie
zebrało
się
3.000
wadziła trasa pierwszego etapu szta
wynoszącej 102 km biegło 1.030 bie
długości 78 km. Na trasie głów dzynarodowej. To okres "“przej
W Stan.lslawowicaoh uczest fety nr 7. Uczestniczyli w niej człon no,
Kraków znalazł się po stronie gaczy, na trasach bocznych — 3.094 widzów.
nej startowało 351 zawodników, w ściowy. Masa sportowa rośnie. Z
nicy sztafety wraz z kierownictwem
ZMP organizacji fabrycznych tym
152 kobiety. Ogólna liczba star
wyzwolonej. Pewnego piątkowe w sztafecie gwiaździstej w Toruniu wzięli udział w gaszeniu pożaru za kowie
81». zrzeszeń sportowych 1 iii.
3.000
—
łącznie
7.124
uczestników.
tujących
ńa trasie głównej i pomoc masy, oprócz dzielnych obywateli
grody chłopskiej, która zkpaillta się
go popołudnia zjawiła się na je
Na
punkcie
etapowym
w
Katowi

wynosi 1424, w tym 438 ko kraju „gotowych do trudu i obro
*
od uderzenia pioruna.
cach. który znajdował sie na boisku niczych
go starych, pełnych historii uli
biet.
Na
województwa wro
OLSZTYN. 18 bm. wyruszyła szta
ZKS Stal, zebrała się licznie publicz cławskiegogranicy
•
i poznańskiego odbyło się ny“ wyrosną również i nowi mi
cach, zwycięska armia.
feta ŻMP do I etapu na trasie Nr 2
ność by być świadkiem przybycia uroczyste powitanie
strzowie. Wyprą zblazowanych
RZESZÓW.
Z
Przemyśla
do
Rze

sztafety.
Następnego dnia stary profesor Górowo — Olsztyn. Na trasie głównej szowa (86 km) wyruszyła do I etapu sztafety na metą. W międzyczasie
KALISZ. Do V etapu Kępno — Ka rekordzistów i niedowarzonych
wychowania fizycznego przecho brało udział 431 uczestników, w tym sztafeta na trasie głównej Nr 5. Star nadchodziły na motę sztafety pomoc
98 kobiet. Na wszystkich trasach bocz towało 263 zawodników, w tym 55 nicze, wychodzące z innych miast lisz na brasie Nr 8 wystartowali, ja czempionów, usuną nieodpowie
dził przez planty. Oddział ra nych
wzięło udział 2381 uczestników, dziewcząt.
Śląska, Żywca, Bytomia Opola, Sie ko pierwsi, zawodnicy Gwardii. Na dnich organizatorów. Na razie
dzieckich żołnierzy w tym właś w tym 676 kobiet.
mianowic, składając meldunki z pod granicach wszystkich powiatów szta test to mało ważne.
SANDOMIERZ.
N.a
II
etapie
trasy
w ramach Czynu Ludowego fetę witali starostowie. Etap długości
nie miejscu spędził na nich kil
MŁAWA. 19 bm. sztafeta Z.M.P wy V Rzeszów — Sandomierz startowało jętych
Około godz. 19 na stadion wbie 70 km przebiegło ogółem 1.308 zawod
Ważna jest powszechność kul
ka godzin nocnego odpoczynku. ruszyła do II etapu na trasie Nr 3 1.246 zawodników. W poprzednim eta prac.
gła
ostatnia
zmiana głównej sztafety ników, w tym 225 kobiet.
Olsztyn — Mława długości 86 km. pie sztafety, startowało na terenie ubrania w piękne
tury fizycznej, ważny "'¡¡egt, jej
Na zmarzniętej ziemi. Bez posła Na
1 malownicze stroje
trafie głównej brało udział W województwa rzeszowskiego 9.994 za
cieszyńskie.
nia i nakrycia. Nie pierwszy raz biegu 296 uczestników w tym 45 ko wodników.
POZNAN. Na drugim etapie trasy wkład w ogólny wysiłek i postęp
Na mecie sztafety W Katowicach głównej,- Nr 9 ze Skwierzyny do Po narodu. Na mistrzostwa świato
w tej zwycięskiej wojnie i nie biet. na trasie pomocniczej 319 ubrygada
młodzieżowa
z
Zabrza
za

•
znania (128 km) startowało łącznie
ostatni. I nie on jedyny. Stary cześtników. z tego 100 kobiet.
w poniedziałek o zebraniu 12.000 zawodników, z tego 443 na tra we i rekordy zaczekamy!
KRAKOW. Wyruszyła do pierwsze meldowała
•
tys. zł. na Dom Młodzieżowy, bry sie głównej. Na trasie pomocniczej
profesor zadumał się na chwilę,
go etapu Zakopane — Kraków szta 240
GRAJEWO. W niedzielę, 17 bm., feta na trasie Nr 6. Na starcie prze gada śwlętbchłowleka zaś 350 tys. zł z Ujścia do Poznania startowało 60
a potem powiedział:
przybyły do Suwałk 3 sztafety po
samochodów z Automobilklubu Po
m. In. przedstawiciele angiel nrt ten sam cel.
— Musimy naszemu narodowi mocnicze z Gołdapek, Szypliszek i mówili
sklej i szwedzkiej Partii Komunisty Do ustawionych członków sztafet znańskiego.
dać takie wychowanie fizyczne, Brzezinek, w których startowało o- cznej. Na mecie na Rynku krakow przemówił prezes ZMP wój. śląefcoKONIN. 19 bm. wyruszyła do Tli
oraz wicedyr. WUKF etapu Poznań — Konin sztafeta ZMP Skład wioślarski ÉSR
które przynosi takie zdrowie, ta gółem 700 osób. W poniedziałek wy skim zebrało się ok. 25 tys. widzów. dąbroWsklego
Defiladą
zakończony
został
pierwszy
na
trasie Nr 9. Ogółem na tym etapie
startowała
z
Suwałk
do
Grajewa
startowało 8.300 uczestników,
ką wytrzymałość i siłę, taką od sztafeta na trasie głównej Nr 3. Łą Ogółem
brało udział 3.916 uczestników W Lym
w tym 1700 kobiet. Długość trasy etap trasy Cieszyn — Warszawa.
712
kobiet, którzy 96 km etap prze na niedzielny mecz
porność na trudy, jakie mają ci cznie na wszystkich trasach pomoc 115 km.
CZĘSTOCHOWA. Trasa sztafety Nr
niczych i głównej startowało 2805 uJĘDRZEJÓW. We wtorek wyru 7 prowadziła na II etapie z Katowic byli w 6 godzin.
dzielni ludzie!
*
w tym 405 kobiet.
szyła sztafeta ZMP do II etapu: Kra do Częstochowy. W Sosnowcu, w cza
Stary wychowawca fizyczny czestnlków,
BIAŁYSTOK, II etap ..rasy III na ków — Jędrzejów, na trasie Nr 6. Na sie biegu sztafetowego. modelarze
BYDGOSZCZ.
Z
do Bydgosz
z Polkami
rozumiał dobrze słowa Manife odcinku Grajewo — Białystok przy etapie tym. długości 78 krti uczestn'- ŻMP wypuścili kilkadziesiąt batonów czy wystartowano 18Piły
bm. do IV eta
pu na trasie głównej Nr 10, długości
92 km. Na granicy województwa po
znańskiego i pomorskiego nastąpiło
PRAGA. — W wyniku zawodów
uroczyste powitanie sztafety. Po dro eliminacyjnych, wyznaczono skład
dze dołączyło się 6 sztafet pomocni wioślarek
IL. nejewski
czechosłowackich i na
czych, w których startowało 6800 uczestników. Na trasie głównej biegło międzynarodowe regaty w Byd
270 zawodników, w tym 30 dziewcząt. goszczy W dniach 23—24 bm.i je
Drogi
rozwoju
racjonalnego wypoczynku
Każdemu zawodnikowi towarzyszyło dynki — Spachilova i Gerslova;
6—7 biegaczy. W Bydgoszczy biega czwórki — Gerslova, Ñepozitkove,
cze, reprezentujący 111 zakładów pra Vrzalöva, Beinhauerova, ster. —
cy oraz liczne koła ZMP terenowe MalonioVa; ósemki — Kubernati \l'jskowe, wzięli udział w sztafecie
miasta. Startowało w kova, Zehomova, Domeckova, SteisW OLBRZYMIM podwoju dktfi cjonalinego wypoczynku. W tym ce chosłowacji Węgier i Bułgarii ra wczasowych na sumę 15 miln. zł. i gwiaździstej
kalova,
Vrzalöva,
Nepozitkova,
11.800 zawodników.
wczasów pracowników świad lu przed FWP stanęło zagadnienie zem 1.165 przodowników pracy. Z , wyposaży 31 świetlic wzorowych niej
WŁOCŁAWEK. Na trasie Nr 10 szta Gerslova, BeinhauerOve, ster. —
czą następujące cyfry: w r rozwiązania problemu pracy kultu wczasów pływających na statku w meble. Dotychczas domy wypo feta
ZMP
przebiegła
112
km.
etap
z
1945 było do dyspozycji w domach ralnej na wczasach, dla której nie .Bałtyk“
skorzysta 1.500 osób. czynkowe otrzymały 4,960 płyt gra i Bydgoszczy do Włocławka. Na metę Rumlova.
44 radioodbiorniki we Włocławku, oprócz sztafety głów Kierownikiem ekipy jest Basova.
wypoczynkowych 6.500 miejsc, w było dotąd dostatecznych środków Wczasy wędrowne na Mazurach i mofonowych,
następnym roku 17,300 miiefsc, w r. finansowych, wzorów, a przede w Kotlinie Jeleniogórskiej obejmu oraz letni sprzęt sportowy na su i nej. przybyło 17 sztafet, ze wszystkich Ponadto
kierownik
1947 — 26,730, e w r. 1948 — 31 617 wszystkim kadr pracowników. Do ją 2.440, a wczasy wysokogórskie mę 4.800.000 zł. w tym 35 kajaków zakładów pracy tego miasta. Na ea- techn. — przyjeżdżają:
dr Czesany i lekarz —
trasie uczestniczyło w sztafecie
tychczas podTęta akcja szkolenia 3825 miejsc. Na eksperymentalne w i 16 stołów ptog-pcugowych żaku !i lej
miejsc w jednym turnusie.
dr Kneidl.
rozwiązała potrzeb tej akcji. rb. wczasy kolarskie i wcaasospły- pianych w ostatnich 4 miesiącach 7.2S0 osób, w tym 2.190 kobiet.
W roku bieżącym FWP posiada nie
Uzupełni je szkolenie pracowni wy na kajakach FWP przeznaczył przez FWP. Inwestycje sportowe
już do dyspozycji wczasowiczów ków,
podejmie dla FWP Wy 160 miejsc. Po dodaniu 25 tys. obejmą w rb. zakup sprzętu na su
przeszło 35 tys. mie'sc na wczasach, dział które
Szkoleniowy CRZZ W zakre miejsc na wczasy sportowo - mło mę 17 milionów zł. W ramach ak Dalsze mecze b wejście do II Ligi
z których skorzysta w ciągu roku sie dokształcania
instruktorów spor dzieżowe, 5 tys mi*1, esc na wczasy cji upowszechnienia czytelnictwa
500 tys. osób.
towy-dh przewidziany jest m. in. kole'owe w wag. campingowych FWP przy współpracy Instytutu
na
zimę
kurs
narciarski.
oraz 6 tys. miejsc d:a nauczycieli Kulturalno - Oświatowego „Czy
Centralizacja wczasów pozwala
W najbliższą niedzielą terminarz Stal Bobrek i Ogniwo Wrocław —
objąć akcją przede wszystkim przo
rodzaje wczasów organizowanych telnika“ wysłał na ob azd domów spotkań o wejście do II ligi prze Górnik Janów.
Akcja
kulturalno - oświatowa w rb. przez FWP obejmu ą szereg wypoczynkowych w lipcu 4. a w widuje mecze:
downików pracy i zasłużonych w
produkcji, dla których zwłaszcza jest dzisiaj jednym z czołowych atrakcyjnych i pożytecznych form. sierpniu wyśle 7 zespołów , Żywe
GRUPA III: Kolejarz Gdańsk —
GRUPA I: Stal Starachowicew miesiącach letnich FWIP przezna zadań FWP w zakresie racjonalne
Jeśli chodzi o akcję kulturalno- go słowa“, które dadzą ok. 220 au Resovia i Kolejarz Przymyśl — Pionier Szczecin i Brda Bydgoszcz
go
wypoczynku.
Fundusz
Wczasów
dycji.
Ponadto
FWP
skierował
do
czył większość midsc w najbar
ośwtiatową FWP posiada obecnie w
Budowlani Kraków.
— Polonia Leszno.
dziej
atrakcyjnych miejscowoś Pracowniczych rozwiązał dotych domach około 160 pracowników domów wczasowych członków Zw.
GRUPA II: Stal Sosnowiec —
którzy spopularyzują
ciach i najlepiej wyposażonych do czas sprawnie trudności komunika referentów i instruktorów pracy Literatów,
GRUPA IV: Sparta Zamość —
cyjne związane Z istnieniem stałych
mach.
Włókniarz Częstochowa i Unia
co niestety w dalszym twócziość pisarską w wieczorach au
turnusów, przez wprowadzenie tur kulturalnej
Proch Pionki — Concordia Piotr
Objęcie jedną organizacją aikcii nusów rozłożonych na wszystkie ciągu nie wystarcza w stosunku do tomskich.
Mistrzostwa
ków.
wczasów miało na celu wyrównanie dni miesiąca. Rozładowany ruch ko potrzeb oraz ilości miejsc w każ
Szereg
form
wczasowych,
zapo

wyposażenia domów niejednolicie lejowy umożliwił szereg prac orga dym turnusie. Zamierzona na je czątkowanych w rb.. a wśród nich
GRUPA V: Gwardia Białystok
pływackie
Polski
administrowanych przez poszcze nizacyjnych m. to. znaczne wztooga sień . akcja szkoleniowa dostarczy szczególnie, wczasy die matki i
Orlęta Łuków i Kolejarz Olsztyn
ok. 100 instruktorów, co znacznie dziecka oraz dla zagrożonych cho
gólne związki zawodowe oraz ich cenie istniejących form wczasów.
KATOWICE. 23 i 34 bm. odbędą się — Znicz Pruszków.
racfanalne wykorzystanie. Trudnoś
Dzisiaj obok wczasów dwutygo zmniejszy trudności spowodowane robami zawodowymi znajdzie w r. w Siemianowicach pływackie mi
ci na tym odcinku były bardzo du dniowych i tygodniowych, którymi koniecznością objęcia akdją plano przyszłym znaczne rozwinięcie. Udo strzostwa Polski w konkurencji, ko
W kilku wypadkach nastąpi w
i dziewcząt. Równocześnie odbę
że. zwłaszcza że wiele domów wy zostanie objętych 430.630 pracowni wanego wypoczynku 35 tys. wczaso stępnieinie leczenia lepszy system biet
dą się mistrzostwa Śląska mężczyzn. niedzielę rożwiązanie, kto będzie
magało
kapitalnych
remontów, ków, 36 tys. związkowców skorzys wiczów w każdym turnusie
rozdzielnictwa skierowań, troskę o Do mistrzostw zgłosiły się wszystkie brał udział w finałowych rozgryź
pełnego zaopatrzenia w sprzęt oraz ta z 3 tygodniowych wczasów uzdro
Ostatnio przekazane domom wy wygodny dojazd, zapewnienie kul okręgi, na starcie stanie 110 zawodni kach o mejsce. Dotąd jedynie Wio"
zapewnienia kompletnego persone wiekowych. Zapoczątkowane W rb. poczynkowym książki zwiększyły turalnej i wychowawczej rozrywki, czek.
kniatz ż Częstochowy zapewnił
lu. W niespełna 5 miesięcy FWP wczasy spedjelne dla zagrożonych stan księgozbiorów o 10 tys. Do wzmacniającej więź społeczną —
miejsce w finale. W pozosta
W sobotę rozegrane zostaną nast. sobie
wydał na drobne remonty i sprzęt chorobami zawodowymi, jak pyli dnia 22 lipca br. domy wypoczyn oto zadania, które realizować bę konkurencje:
łych
grupach kandydatów na fina'
przebiegł
na
100
m
do
w,
w Dyr, Okręgowej Morskiej 58 mi ca czy gruźlica, obejmą na począ kowe FWP otrzymają dalsze 31 dzie Fundusz Wczasów Pracowni 200 m dow. i 100 m klas,, finały na 50 listów jest jeszcze po 2 wzgl. 3.
lionów zł. Warszawskiej — 29 mi tek 800 pracowników. Domy wypo kompletów 360-tomowych książek, czych w r, bieżącym i następnym. m dOw„ 100 m dow., 200 m dow., 50
W grupie pierwszej zwycięzca
lionów. w Śląsko - Krakowskiej 23 czynkowe dla matki i dziecka w przewidzianych dla bibliotek przy
m klas.; 100 m klas.; 100 m wznak
miliony, w Dolnośląskiej — 69 mi Kolumnie Las k. Łodzi oraz w Mi- świetlicach wzorowych. Do końce
Usunięcie niedomagań możliwe oraz sztafety 4X50 m dow. i 4 x 100 m zostanie z pewnością Kolejarz z
dow. oraz finały na 100 dow.; 100 m Przemyśla. W drugiej jest trzech
lionów zł.
kusziowicach k. Bielska posiadają br. FWP zakupi i przygotuje bi jest tylko przez systematyczną pra klas.
1 100 m wznak mężczyzn.
kandydatów. W trzeciej i czwartej
Jednocześnie trzeba było rozpro w r. bieżącym 1.700, a wczasy dla bliotecznie około 35 tys. książek, cę szkoleniową, przez powiązanie
W
niedzielę;
przebiegi na 400 m rozwiązania sprawy należy ocze
kadr
pracowniczych
z
ruchem
przodowników
pracy
1
ich
rodzin
co
razem
z
dotychczas
przekazany

wadzać skierowania według obo
dow.; 200 m klas.; 100 m wznak 1 kiwać dopiero po ukończeniu wszy'
wiązującego systemu rozdziału po zorganizowane nad morzem w Po mi prze® związki zwiększy stan związkowym i klasą robotniczą. Du 4X100
m zmiennym, finały na 100 m stkich rozgrywek. W piątej repre
przez Związki Zawodowe, zaopa tterowie k. Kamienia Pomorskie księgozbiorów do 55 tys. Wyniesie że zadani,a spadają tutaj na związ dow.; 400
100 m klas.; 200 m zentant Olsztyna może zakwauj1'
to prawie 2 książki na wczasowicza. ki zawodowe, które muszą nauczyć klas.; 100 mm dow.;
trywać domy wypoczynkowe w go — 3.200 miejsc.
wznak; 4Xś4 m zmien
Ponadto FWP a inwestycji na związkowców socjalistycznego wy nym 1 4 x 100 m zmiennym; w kon kować się do finału o ile pokona
sprzęt świetlicowy, biblioteki, ra
Na wczasy w ramach wymiany cele kulturalno - oświatowe prze korzystywania wczasów — wielkiej kurencji mężczyzn finały na 200 m w niedzielę mistrza Warszaw"
dioodbiorniki, sprzęt sportowy —
Znicz.
dow. i 200 m klas, (eme)
zapewnić wszystkie możliwość} re- zagranicznej FWP wysłał do Cze prowadzi radiofonizaaję ośrodków zdobyczy klasy robotniczej.

„Wybiła godzina odwetu...
Chwytajcie za broń! Stawajcie
do walki o wolność Polski, o
powrót do Matki Ojczyzny sta
rego polskiego Pomorza i Ślą
ska Opolskiego, o Prusy Wscho
dnie, o nowy szeroki dostęp do
morza, o polskie slupy gra
niczne nad Odrą!“
„Krój wyniszczony i wygło
dzony czeka na wielki wysi
łek twórczy całego narodu! —
brzmiały dalsze słbwa Mani
festu. — „Stoją przed nami
gigantyczne zadania!"
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L. Kaźmierczak

Śląsk

Życie sportowe województwa
śląsko-dąbrowskiego koncentruje
się przeważającej części w pionie
Związków Zawodowych. Jest to
zrozumiałe, jeżeli weźmie się pod
uwagę, że Śląsk to centrum na
szego przemysłu głównie hutni
czego i górniczego. Te dwie ga
łęzie przemysłu mają też najwy
mowniejszą pozycję w sporcie
śląskim. ZŚ Górnik wg. stanu na
1 stycznia 1949 r. posiadał po po
łączeniu małych klubików 60 no
wych dużych klubów oraz 82 kół
sportowych a ZS Stal — 16 klu
bów i 67 kół sportowych. Stanowi
Górnicy śląscy podczas zawodów strzeleckich
połowę wszystkich śląskich klu
Fot. Rekasowski i to
bów.
ML Ćwikliński

Wczoraj, dziś I Jutro

baza

praey

Wychowanie fizyczne i sport to
ważny czynnik w życiu pracują
cego Śląska. Wytężony wysiłek
wokół ludzi pracy. Przez sport
nabierają oni Hartu w wyścigu
pracy. Wśród przodowników w
górnictwie i hutnictwie widzimy
dziesiątki sportowców.
Po wojnie sport śląski zmienił
swoje oblicze. Oprócz królującej
piłki nożnej obserwujemy bardzo
duży rozwój pływactwa, gimna
styki i piłki ręcznej.
O masowym charakterze spor
tu śląskiego najlepiej świadczą
cyfry. Oto ich garść:
94.000 uczestników w Biegach
Narodowych w bież, roku;
306 kół sportowych przy zakła
dach pracy;
307 klubów sportowych pionu
związkowego;
21.000 sportowców związkowych
w Święcie Pracy 1 maja br.;
26.819 osób w 1948 roku nau
czono pływać;
1.200 gimnastyków związko
wych na igrzyskach sportowych;
39.000 zawodników i zawodni
czek zrzeszonych w klubach zwią
zkowych;
676 obiektów sportowych pod
opieką sportu związkowego;

i

sportu

219 placów do gier, 152 boiska,
piłkarskie, 137 kortów tenisowych
itd. itd. itd.
Trzeba jeszcze podkreślić duże
osiągnięcia w umasowieniu spor
tu narciarskiego, kolarskiego i te
nisowego. Kończy się też budowa

sztucznego lodowiska, realizuje
się plany budowy wielkiej hali
sportowej w Katowicach.
Śląsk jest nie tylko twierdzą
pracy, jest też twierdzą polskiego
sportu a siła tego sportu leży w
masach pracujących.

/woef polskim
WW ybrzeżem

Ku z, u . niefortunny okres wy Gdańska. Organizujemy rekordową
BAbrałem
na wizytę do dyrektora ilość zawodów sportowych na Święto

Wojewódzkiego Urzędu Kultury Odrodzenia, a ponadto dochodzi jesz
Fizycznej. Pe.nią te funkcję w cze opieka nad ośrodkami morskimi
Gdańsku od pierwszej chwili powsta i sprawy bieżące. Jeżeli podam nie
polskiego
Szczecina
nia urzędu mjr Kuśmidrowicz. na py zupełnie ścisłe dane, dotyczące nasze
tanie o dotychczasowy wkład urzędu go dorobku to proszę mi wybaczyć.
w upowszechnienie kultury fizycznej Cyfry będą nieco zaokrąglone, gdyż
na Wybrzeżu zaczyna strzelać we i ustalenie ścisłych danych wymagałomnie datami imprez, w których j by przejrzenia akt i statystyki, a tym
WUKF bierze udział.
I samym zajęłoby dużo czasu.
PRZY OMAWIANIU bilansu do sada umasowienia sportu została i pozytywne oblicze. Czasy pionier
tychczasowej pracy sportowej należycie zrozumiana. Sport robot
— Nie mamy obecnie ani chwili ! — Prace nasze — mówi mjr Kuśmistwa
mamy
już
dawno
za
sobą
na terenie Pomorza Zachodnie niczy, związkowy — potencjonalwytchnienia. Przygotowujemy
__ _________________
raid drowicz
___ — rozpoczęliśmy
. . . . .. ___v jako Woje„
w dziele upowszechnienia sportu
kolarski dookoła województwa gdań- , wódzki Urząd WF i PW w kwietniu
go, należy wziąć pod uwagę trudne nie —przedstawia już b. dużą silę. iwyraźnie
posuwamy
się
naprzód.
ski
ego,
który
już
21
bm.
wystartuje
z
i
1946
r.
Z
chwilą
wejścia
w
życie
warunki jakie istniały w początko Organizacja sportu na wsi jest nie
ustawy sejmowej w dniu 25 lutego
wym okresie na Ziemiach Odzyska mniej ważnym zadaniem. Społe
1948 r. urzędy WF i PW przybrały na
nych. Oceniając też dziś z perspek czeństwo w •mieście może nie od
zwę Urzędu Kultury Fizycznej, cc
tywy pięcioletniej osiągnięcia nasze czuwa tego, ale codzienne meldunki
odciążyło nas w pracy w zakresie
w dziedzinie wychowania fizyczne podają, że Ludowe Zespoły Spor
tzw. przysposobień (wojskowe zawo
K. Malinowska
dowe). Mamy za zadanie szkolenie
go, należy stwierdzić, że na Po towe mnożą się z każdym dniem.
kadr,
akcję sportów masowych im
morzu Zachodnim wykonano solidny
Pod jednym względem jest tylko
prez masowych, propagandę sporto
kawał pracy.
Zaczęło
się
od
50
boisk...
wą,
odbudowę
urządzeń jak rów
niedobrze. Mamy na myśli piłkę
nież akcję uświadamiającą wśród
Podobnie jak w innych dzielni nożną. „Wyniki" piłkarzy szczeciń
miejscowych czynników urzędowych.
cach i w Szczecinie, potrzeba upo skich są z pewnością 'wszystkim
wszechnienia sportu stała się na znane. Trzeba szczerze i obiektyw
Wracając myślą do roku 1947. nale
1*1
ży w pierwszym rzędzie podkreślić
czelnym hasłem dnia. Miejscowe nie, stwierdzić, że nasze umiejęt
pracę
urzędu w olbrzymiej mobili
organizacje i Wojew. Urząd KF ności nie idą w parze z popular
zacji młodzieży wiejskiej w przyspo
usilnie też nastawiły się na maso<- nością tej gałęzi sportu. Ta naj
sobieniu
rolniczo-wojskowym. ponad
wość a wyniki tego wyrażają się bardziej widowiskowa dziedzina nie Roz w oj sportu w okręgu krakow- I ZSCh — 100; w Krynicy odbył się szkolona będzie jeszcze większa licz 3.000 uczestników obojga płci zostało
skim w okresie powojennym, | obóz dla hokeistów, kurs narciarski ba osób. W miesiącach zimowych przeszkolonych na obozach w Wej
znaczną ilością zrzeszonych spor czyni niestety większych postępów, i
dbałość władz sportowych o rea dla małoletnich oraz kurs dla dzia WUKF zorganizował kursy pływackie herowie i Kościerzynie. W akcji prze
towców. Tak ważne dziedziny jak
W obecnym okresie trwa wzmo
lizowanie planów upowszechnie
sportowych ZSCh.
na pływalni YMCA, które cieszyły prowadzonych kursów na przód ownL
lekka atletyka, pływanie i piłka żona praca nad odbudową obiektów nia w. f. wśród najszerszych mas, ilu łaczy
Okręg krakowski bierze również się dużą popularnością.
wf. przez ośrodek nasz prze
ręczna, cieszą się w Szczecinie sportowych. Przy ul. Kordeckiego strują najlepiej przytoczone poniżej czynny udział w imprezach, posiada Troskliwą opieką otacza WUKF ków
winęło się okoł)o 769 osób. To były ka
znaczną popularnością. W boksie powstanie w niedługim czasie oka dane.
jących charakter masowy. W Biegu sport gimnastyczny, popierając go i dry
instruktorskie
które następnie
poważne osiągnięcia są na odcinku zały park sportowy, którego cen Akcję szkoleniową zaczęto w 1946 r. Narodowym startowało w ub. roku popularyzując w szkołach i zrzesze poprowadziły szeroką akcję upo
37.000
zawodników,
zaś
w
roku
bie

wyczynowym. Ważne też, że szereg tralnym ośrodkiem będzie stadion od tzw. „akcji jordanowskiej“, ma żącym ponad 57.000, liczba największa niach. Zwrócono także uwagę na wszechnienia wf i sportu. Jednocze
łucznictwo, którego kurs odbywa się śnie mieliśmy dwa obozy bokserskie
imprez urządzonych ostatnio w sto obliczony na 50 tys. widzów. W skład jącej na celu przeszkolenie wycho w Polsce.
obecnie w Krakowie. Celem spopu juniorów i seniorów (1947 j 1949), obo
licy województwa organizacyjnie Komitetu Odbudowy Stadionu wcho wawczyń dziecińców. W następnym
laryzowania tenisa, WUKF wprowa- zy kondycyjne lekkoatletów. Prze
Akcja
masowej
nauki
pływania
obstanęło na wysokości zadania, a dzi jako przewodniczący wojewoda roku zorganizowano kilka kursów lek
szkoliliśmy instruktorów na odznakę
zawodom lekkoatletycznym z udzia ob. Migoń — aktywnie współpracuje koatletycznych dla kobiet i mężczyzn,
sprawności fizycznej na 10 specjal
łem czołowych sił Polski i tradycyj w zakresie urbanistyki prezydent zakończonych kursem unifikacyjnym
nych kursach. Urząd brał wybitny
udział w organizacji Biegów Narodo
nej imprezie pływackiej „Wpław miasta inż. Zaremba. To daje gwa w Kräkowie i Katowicach. Rok ubie
wych, tak w ubiegłym iek i w tm
gły
przyniósł
dalszych
14
kursów
t>r£ez Szczecin“ towarzyszyło zna- rancję, że sprawa oddania do użyt
roku. W 1948 r. do biegów tych sta
- cżfie zainteresowanie publiczności; ku społeczeństwa reprezentacyjnego szkoleniowych w różnych gałęziach
nęło 10.000 osób, a w 1949 r. 23.000.
Obecnie, w środku roku, za
^ jStPrdz pierwszy zorganizowany tur stadionu jest na właściwej drodze. sportu.
Piękne rezultaty notujemy w akcji
notować
możemy
19
obozów,
kursów
niej piłki siatkowej o nagrodę prze
masowego pływania które w ub. roku
Należy przy tej sposobności przy i akcji szkoleniowych, które przepro
ogarnęło 16.000 osób. Obecnie w El
chodnią „Głosu Szczecińskiego“ cie pomnieć, że w Szczecinie mieści się wadzono w trzech ośrodkach okręgu:
blągu trwa kurs pływacki dla instruk
szył się też naprawdę wyjątkowym jeden z najlepszych torów kolar Krakowie, Zakopanem i Krynicy przy
torów. Jako urząd kultury fizycznej
udziale
ponad
1500
sportowców,
przy
powodzeniem.
skich w Polsce. Kolarstwo w Szcze czym w Krakowie przeszkolono 50
mający siedzibę nad morzem, dużą
uwagę kierujemy na sporty morskie.
Posiadamy już
każdej niemal cinie ma tu też duże możliwości przodowników w. f., 330 instruktorów
dziedzinie wielu utalentowanych za rozwoju.
OSF, 520 instruktorów pływania, 40
Szczególnie dobre rezultaty notuje
wodników. Na listach dziesięciu naj
Nie sposób w ramach krótkiego instruktorów piłkarskich, 70 wycho
my w Jastarni, w której wyremonto
waliśmy ośrodek żeglarski o zdolności
lepszych w Polsce notowani są re artykułu ująć wszystkie osiągnięcia wawczyń dziecińców wiejskich i kil
instruktorów taternictwa zipomieszczenia 150 ludzi w jednvm tur
prezentanci Szczecina: lekkoatleci, i zamierzenia. W każdym razie I kunastu
w Zakopanem ukończyło
misie. Przygotowań^ 16 jednostek
pływacy i pięściarze. Ale dla prze trzeba podkreślić, że sport i kultura i mowego;
kurs narciarski 110 osób, kurs dla sę
pływających do celów szkolenia
wodników kultury fizycznej naj fizyczna na terenie Pomorza Za dziów i działaczy sportowych — 32,
jachtingów w różnych stopniach że
bardziej radosny jest fakt, że za- chodniego mają już skrystalizowane kurs dla instruktorów sportowych
glarskich. Opracowano już olany dal
szej rozbudowy ośrodka kosztem ú
milionów zł. oo da możność rozsze
rzenia ośrodka do pojemności 3.006
uczestników w jednym turnusie. Od
Se ÄflCEtWÄO
r. 1947 przez kursy szkolenia kadr
instruktorskich i stopnia żeglarza na
sternik q morskiego przeszkoliliśmy
Wymowa
liczb o
Dolnym Śląsku
950 cisób w tym 70 kobiet. Dużą uwa
gę zwróciliśmy na Cętniewo
gdzie
odremontowaliśmy z ruin domy w cza
sowę dla sportowców na 100 osób.
Należałoby dodać również, że urząd
opiekuie
sie warsztatami szkutniczy
Sportowcy Włókniarza w Krakowie przy pracy nad odbudową boiska. mi Głńwnegc
Urzędu Kultury Fizycz
Fot. Węglowski
aej które bardzo ładnie się rozwi
W. uzmowie z zastępcą dyr. I stały stopniowo odbudowane. W 1945 , zawodników i zawodniczek z LZS-ów.
___ z tego widać,
...... Ludowe Zespoły
AHJiKF, mgr Wegnerem na | r. zdołano odbudować 82 obiekty w Jak
jają. budują szalupy, baczki; kutry
temat osiągnięć sportu doi- ! 1946 r. — podwyższono wydajność pra °Sportowe
rozwijając się. zgodnie z jęła w ub. roku ponad 32.000 osób na i dził poważną obniżkę cen za używal- rybackie i przeprowadzają reperację
nośląski ego. dowiadujemy się cy i odbudowano ioh 167; w r. 1947-48 nową* strukturą sportu polskiego, po- 551 kursach; przeprowadzono 562 pró- I ność kortów dla młodzieży do 18 lat. jachtów.
ciekawych szczegółów, ujętych w cy odbudowano 238. Do dnia dzisiejszego myślniei wykazują stały wzrost two by sprawności. Udział w akcji wzięło Odbudowa i budowa urządzeń spor
240 instruktorów. W bież roku prze- towych również postępuje naprzód. Dziękujemy dyrektorowi WUKF za
fry w wykazach statystycznych. Cy oddano do użytku nowych 46 obiek rżących się klubów.
Wzrasta stan ilościowy boisk piłkar ścisłe sprecyzowanie dotychczasowych
fry te są najlepszym o-dź wierci adle- tów. W 1.571 imprezach sportowych,
skich: obecna ich liczba sięga 300, osiągnięć i pytamy o budujący się
niem drogi rozwojowej sportu dol zorganizowanych w ciągu 1948 r.
podczas gdy w r. 1945 nie przekra oddział WF na Stadionie Miejskim we
nośląskiego. choć nie uwidaczniają brało udział 30.547 zawodników i za
czała 50! Na dzień 31 stycznia 1949 r. Wrzeszczu.
trudności, na jakie napotykali orga wodniczek przy ogólnej ilości 1.823 000
Zbigniew) ffłgbek
okręg krakowski posiadał: 2 stadiony, Tam — oświadcza mjr Kuśmidro*nizatorzy życia sportowego.
widzów. W pierwszym kwartale 1941
264
boiska piłkarskie, 358 boisk piłki wicz — mieć będziemy nowoczesny,
r. na 205 imprezach startowało 3.429 Rzeszów pod znakiem sportu wiejskiego ręcznej,
45 kortów, 2 tory kolarskie,
A trudności było dużo. Obiekcy zawodników przy 139.483 widzach, a
ośrodek dla dużej ilości .
2
tory
żużlowe. 8 strzelnic, 1 tor łucz wspaniały
sportowe zostały rozmyślnie zdewa w drugim kwartale w 72-6 imprezach
instruktorów, z wielką halą gimnastowane przez Niemców, pozostały startowało 17.816 zawodników, pu Na podstawie danych cyfrowych diaci rekrutowali się wyłącznie z L. niczy, 12 skoczni narciarskich, 2 tory styczną z wszelkimi przyrządami do
możemy zorientować się w sta Z. S.. w których po ukończeniu kur saneczkowe, 1 pływalnia kryta i 30 ; badań naukowych które pozwolą
tylko szczątki pięknych niegdyś u- bliczności zaś było 671.341.
nie organizacyjnym i aktywno su kontynuowali pracę. W czasie osi otwartych, 2 hale sportowe, 138 sal na szkolenie instruktorów w warunrządzeń. Nie zrazili się jednak tym
ści Rad Sportu Wiej kiego i po 15. 7. do 15. 8. odbywa się w Prze ; gimnastycznych oraz 3 przystanie że karh wzorowych na prawdziwych
stanem działacze i sportowcy, którzy W ostatnich dwóch latach zorgani
przystąpili do odbudowy, dając po zowano Biegi Narodowe, w których szczególnych LZS w okręgu rzeszow myślu kurs dlla młodzieży szkól rol glarskie.
Liczby te wzrastać będą z każdym budowniczych kultury fizycznej.
czątek kolosalnej pracy rozwojowej, startowało: w 1948 r. — 4.927 kobiet. skim. Główny nacisk położono na wy niczych, Inspektorzy kf. przeiproK. MALINOWSKA
ALEKSANDER SKOTNICKI
która była podwaliną pod dzisiejszy 23.655 mężczyzn; w tym 7.270 zawod szkolenie odpowiednich instruktorów wadzają w powiatach trzydniowe rokiem.
i przodowników w. f. Ośrodek Z. S. kursy dla organizatorów O. S. F.
dorobek.
ników z Ludowych Zespołów Spor Oh. w Przemyślu wyszkolił 8 instruk Dba się również o zwiększenie
HU licz
Dzisiaj okręg dolnośląski posiada: towych, a w 1949 r. startowało — 8.997 torów. 2/17 przodowników w. f. i 26
Czesfow Lichniak
1.067 obiektów sportowych, W roku kobiet, 31.106 mężczyzn, w tym 13.767 przodowników narciarstwa. Kandy- by urządzeń sportowych. Ogółem na
terenie rzeszowskiego jest 152 boisk
1945 powstało 18 klubów. W 1946 r.
Kielecczyzna nie jest ostatnia
piłki
nożnej.
376
boisk
siatkówki,
35
było ich już 48. w 1947 — 213. a w uh.
koszykówki, 6 szczypiorniaka. 13 bież
roku doszło do imponującej liczby
nil
oraz
1
basen
pływacki
w
Miroci3'02. w roku bież, na skutek reorga
nie pow. przeworskim. Zaplanowana
W akcji nauki pływania prze jewództwa 435 imprez, którym
nizacji sportu w Polsce, kluby w wie
jest budowa 74 boisk piłki nożnej. szkolono 12.700 osób;
lu wypadkach złączyły się w nowe
przyglądało się 371.780 widzów.
100
siatkówki
62
koszykówki,
11
szczy
• zrzeszenia, co dało liczbę 174 zareje
piomiaka. 123 bieżni. 3 baseny oraz
w Biegach Narodowych starto Największą frekwencję publ'czstrowanych klubów i zrzeszeń. W dal
10 wzorowych stadionów, Ob eonie
ności zanotowano w Częstocho
szyna ciągu wypada podać wzrost ży
buduje się dom sportowy w Woli wało. 26.000 osób;
cia zawodniczego organizacji imprez
Dalszej
w pow. łańcuckim.
ćwiczeń a gimnastyczne uprą wie — 98.320 osób. Na terenie
przeprowadzonych obozów i kursów
województwa istnieje 66 klubów
Odbudowy
obiektów aportowych,
L. Z. S. nawiązują stałe kontakty wia 300.000 osób,
oraz kadry instruktorskiej.
nietylko z pobliskimi zespołami a'e oto część liczb, które najlepiej i zrzeszeń sportowych. W dziedzi
i z drużynami robotniczymi z ośrod
nie sportu masowego zorganizo
ków miejskich. Urządzono 455 spot obrazują rozwój kultury fizycz wano 350 imnrez, w których u1 talk* zawodników w 1945 r. mie
kań piłki nożnej, 551 siatkówki 42 nej na terenie kielecczyzny.
liśmy 749: W 194« r. — 3384: w 1947 r.
dział wzięło 50 tys. zawodników
koszykówki. 13 szjezypiorniaka. Niek
— 8.230. w 1948 r. — 9.745: w 1949 r.
tóre LZS mają postawione na nie
W ciągu tylko jednego roku W dz'edzinie szkolona kadr przo
Po reorganizacji notujem# 17.445 zrze
złym poziomie sekcje piłki nożnej
szonych sportowców. W r. 1945 zorga
które brały lub będą brały udział w (1948) odbyło się na terenie wo- downków gimnastyki we wszyst
nizowane zaledwie 95 imprez; w 1943
kich większych zakładach prze
mistrzostwach Kl. C. Takich zespo
r. — 1.032: w 1947 r. — 2.190; a w T.
łów jest 6: LZS Zaczernię. Slepiet1'948 — 3.141. Na zorganizowanych 24
mysłowych odbyły się specjalne
nica. Miłocln Stocina. Tyczyn i Bła powiat tarnobrzeski (64), potem kro kursy szkoleniowe. W chwili okursach w 1946 r. przeszkolono 720
żowa. Woj. Rada Sportu Wiejskiego śnieński (53) i rzeszowski (45).
osób: w r. 1947 na 167 kursach prze
opracowuje dla zespołów które nie
Ostatnia wiejska olimpiada w Brze becnej na tereme województwa
szkolono 5.019 uczestników; w 1948 r.
będą brały udziału w odgrywkach źnicy była bodźcem dla innych ze czynnych jest 91 instruktorów i
na 214 kursach przeszkolono 7.420 oklasowych, odpowiedniego regulami społów które zabrały się w : ierw- 31 trenerów.
sób. Kadra instruktorska, której brak
nu mistrzostw gminnych i powiato szym rzędzie do budowania własnych
da wat sie dotkliwie odczuwać rów
wych.
boisk sportowych. 17 Lipca nastąpi
nież wzrastała z roku na rok. W 1945
Województwo k'oleckie nie roz
W woj. rzeszowskim istnieje 17 po otwarcie boiska w Albigowej, pow. porządzą!o
r. posiadaliśmy 17 wyszkolonych in
nigdy większymi te.
pi
a
towych
i
114
gminnych
Rad
S.
W.
łańcuckim. 22 bm. Domaradzu pow.
struktorów w' 1946 r. stan Ich wzrósł
oraz 391 LZS-ów, skupiających 16 brzozowskim, a 24 bm. odbędzie się renami sportowymi. Na domiar
do 150; w r. 1'947 do 892: a w r. 1948
tys. członków. W chwili obecnej or w Straszęcinie (pow. Dębica) wielka
osiągnęliśmy liczbę 1082. Obiekty spor
ganizuje się nowych 50 LZS-ów. Naj impreza sportowa w związku z 20-le- złego szereg boisk i urządzeń
Młodzież akademicka manifestuje swą tężyzną fizyczną
towe. które, jak już zaznaczyliśmy
(Dokończenie na str. 5)
Fot. Datka więcej ludowych zespołów posiada ciem tamtejszego zespołu.
wymagały dużego wkładu pracy, zoMHsT •
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»Tour

de

Pologne«

Jeszcze jeden
tytuł Beka
i

owo

Premier Cyrankiewicz na czele komitetu honorowego

WŁOCŁAWEK. W zawodach o mi
strzostwo Polski na 4.000 m. w fina
łowym biegu Bek pokonał Marchwiń
skiego, uzyskując czas 8:35.1, co jest
nowym rekordem Polski. Poprzedni
rekord był również ustanowiony
przez Beka. Tytuł wicemistrza na
tym dystansie zdobył Marchwiński
— „Spójnia''..

Warszawa. — Premier Józef
Cyrankiewicz stanął na czele Ko
Ceppi i Bartali już na czele
mitetu Honorowego Wyścigu Do
® L‘Equipe — paryskie pismo sięczny tłum. Warto przy tym za okoła Polski.
sportowe w depeszy z Nowego znaczyć, że Manheim ma tylko
X Powołano ostatnio komitet przy
»Tour de France«
Jorku podaje, że w dniach 17—19 200 tysięcy miesz
jęcia zawodników, bi prących udział
w wyścigu dookoła Polski, nad któ
sierpnia od kańców. Dla urzą
Dookoła Pomorza
rym protektorat przyjął wojewoda1 PARYŻ. (Tel.) Najtrudniejszy etap cjia) 10.32.2; 5) Ockers (Belgia) 10.32.19:
będą się w dzenia manifestu- , ,
pomorski
Kubacki.
,,Tour
de
France":
Cannes
—
Br
i
an

6)
Marinelli
(Francja)
10.35.2;
7)
GeLos Angelos cji zjechały do te- fil/
X Polski Czerwony Krzyż objął con w Alpach (274 km) wymagał c- miamni (Francja); 8) Magm (Włochy): BYDGOSZCZ. WUKF ¿organizował
wielkie mię go miasta masy
stronę sanitarną wyścigu. Na etapach gromnej woli, energii i umiejętności 9) Lauredi (Francja); 10) Cha pat to w dniach 4—10 bm, propagandowy
dzynarodo Niemców nawet z
organizowane będą badania dla za każdego kolarza, który etap ukoń- (Francja).
raid kolarski dookoła Pomorza. Pra
wodników i punkty pomocy lekar- I| czył. Katastrofalne warunki atmosfe AOSTA. (Tel.) Okrzykami „precz z sa raiidni prowadziła przez następu
we zawody bardzo odległych
sklej
dla
kontuzj
onowanych
.
We
ryczne
—
deszcz
i
wiatr
—
utrudniały
jące miejscowości i Mąkowarsko pow.
Francją"
ludność
włoska
przyjęła
za

pływackie z udziałem ... Japoń okolic. Władze awszystkich miastach 1 wsiach będą bardzo jazdę. Polak Marcelak mime, wodników francuskich biorących u- Bydgoszcz, Zboże (p. Sępolno), Cha
czyków. Jak widać Amerykanie lianckie przygląda
czynne patrole sanitarne PCK, ze spe że zajmował ostatnie miejsce był dział w „Tour de France", której tra rzykowy pow. Chojnice; Bysław p.
cjalnym uwzględnieniem niebezpiecz przykładem ambicji i energii; bez sa prowadziła w 17 etapach od Brian- Tuchola, Bezechowo p. Świecie, Brzo
szybko zapomnieli o Pearl Har ty się wszystkie
nych miejsc (jak wiraże, przejazdy i pomocy i dopingu publiczności, wal
do włoskiego miasteczka Auosta zowo pow. Chełmn, Pruszcz p. Świę
bour.
mu
bez
słowa
kolejowe, ostre wzniesienia Itp.) Przez czył samotne 1 przybył do mety w cen
(247 km). Warunki atmosferyczne są cie,
całą
trasę
będzie
towarzyszyć
wyści

I
przepisowym
czasie.
Włosi
imponoprac społecznych, które
— deszcz a nawet W In.ramach
® Pływacy czechosłowaccy, któ sprzeciwu, — odnosiło się nawet gowi samochód sanitarny PCK.
przewidywał regulamin raldu.
I wali, techniką — w zjazdach z prze- nadad niekorzystne
Etap wygraili ponownie Włosi m.
rzy powrócili z ZSRR twierdzą, wrażenie, iż z zadowoleniem. Zwy X Komitet Organizacyjny umieści j łęczy i na błotnistych drogach, osiąg śnieg.
uczestnicy
wykonali
następujące czyn
Coppi i Barta li. 1) Coppi (Włochy)
ze wszystkie miejsca na stadio cięzców powitano 12 wystrzałami na trasie wyścigu l.OOT drogowska j nęli szybkość do 85 km na godz. 9.8.48 godz.; 2) Barta 11 (Włochy) 9.13.43 naści: wykonano w 2 ośrodkach ma
szynowych lotne naprawy pielono
i Bartali starzy rywale — po3) Robie (Francja) 9.14.04 godz. marchew,
nie Dynamo w Moskwie na nad z dział! Burmistrz miasta wygło zów. które umieszczone na widocz I Coppi
maga,Ti sobie wzajemnie, czekając godz.;
zbierano rzepak j siano,
tym samym czasie co Robie:
nych miejscach. wskazywać będą zawsze
chodzący mecz lekkoatletyczny sił godzinną mowę, podkreślając kolarzom
oczyszczono i przygotowano miejsce
na siebie, kiedy jeden z nich W
Ockers
(Belgia);
"
"
..........
5)
Marinelli
(Franwłaściwy
kierunek
jazdy.
CSR — ZSRR zostały już przed ie świeżo upieczeni mistrzowie Ponadto w odległości 3 km od każ miał defekt, a tym samym zapewnili cja)j 6) Dem u Id er (Belgia); 7) Duppont pod budowę ośrodka maszynowego
we wsi spółdzielczej Zboże, oczysz
są awangardą nowych, silnych dego miasta umieszczone będą duże zwycięstwo drużynowe włoskiej dru (Belgia).
tygodniem rozsprzedane.
teren szkolny, zbierano i oczy
Niemiec. Każdy z graczy otrzy napisy z nazwą danej miejscowości. żynie narodowej.
W klasyfikacji ogólnej : 1) Copfpi czono
szczono
las z chróstu i zanieczysz
Klasyfikacja
:
Bartell
(Włochy)
® G. Haegg rekordzista świa mał po 1000 marek, rower i no
116.49.48 godz.; 2) Bartali czeń, zbudowano
X Towarzystwa Przyjaźni Polsko- 10.2'5.35 godz.; 2)1) Coppi (Włochy) (Włochy)
lekkoatle
(Włochy) 116.54.41 _g>odz.
.. ; 3) Marinen1 tyczna, wytyczono skocznię
ta w biegach średnich i długich, we ubranie. Piłkarstwo w zacho Czeskiej i Polsko-Węgierskiej zaopie
2 boiska do gier
Robie
(Francja)
(Francja)
117.1.56
godz.;
4)
Ockers
(Bel
10.25.35
godz.;
S)
kują
się
zawodnikami
tych
krajów
sportowych (siatka — kosz.), pomaga
największy sportowiec jakiego dnich Niemczech — trzeba do
10.30.41 godz.; 4) Apo Lazarides (Frań gia) 117.8 godz.; 5) Robie (Francja) no przy zładowywaniu nawozów
podczas Ich pobytu w Polsce.
Szwecja w ogóle wydała w od dać — jest amatorskie!
117.10.58 godz.;
6) Dup pent (Belgia) sztucznych, przerywano buraki, wy
czycie radiowym takie uwagi
117.13.13 godz.; 7) Magni (Włochy); 8) kopano 100 mb rowu melioracyjnego.
• „Głos Ludu", wychodzący w
Apo Lazarides (Francja).
rzucił pod adresetn obecnych bie
Z prac powyższych raidowcy wywią
Czeskim
Cieszynie
wydał
jedno

W klasyfikacji ogólnej prowadzi w zali się kgi zadowoleniu zaintereso
gaczy Szwecji: „Gdybyśmy w oPożegnanie bokserów francuskich
dalszym
ciągu
włoska
ekipa
naród)
wanych
czynników.
dniówkę
z
okazji
jubileuszu
zna

kresie naszych startów z Anderswa. Około 10 kolarzy m. in. Polak W godzinach wieczornych odbywa
sonem byli bojażliwi, jak dzisiej- nego polskiego klubu sportowego
ły
się
pokazy
sportowe i występy uMarcelak
odpadli
na
tym
etapie.
Mar
za Olzą „Polonii" z Karwiny.
U) Warsxawíe
celak wprawdzie ukończył etap ale czestników oraz przybyłych z Byd
sza młodzież startująca w bie „Polonia“ obchodzi obecnie 30 lat
przybył do mety po przepisowym cza goszczy zespołów świetlicowych. Na
gach, nigdy byśmy nie dosięgli swego istnienia. Dorobek jej jest
Warszawa. W CR.ZZ odbyło się szermierze, kolarze torowi, piłka sie. Odpad! również m. in. jeden z program imprez składało się: walki
zapaśnicze w stylu grecko-rzymskim,
tak_ wspaniałych czasów. Dzisiej poważny. W jej szeregach wyro we wtorek pożegnanie pięściarzy rze i bokserzy. W grudniu FSGT faworytów Francuz Fachleitner.
dźwiganie ciężarów w trójboju o lim
szy styl taktyczny, będący wy sło wielu wybitnych sportowców francuskich zw. zaw. (FSGT), któ- obchodzić będzie 15-lecie działal
Środa była dla kólarzy dniem odpo pilskim,
akrobacja, gry spoinowe,
czynku. W czwartek trasa prowadzi lekkoatletyka
razem wstrzemięźliwości nie wy i wielu zasłużonych działaczy, j nzy rozegrali w Polsce kilka spot ności.
i gimnastyka. Zainte
z
Aosty
do
Lozanny
w
Szwajcarii.
kań.
W
uroczystości
wzięli
udział
resowanie publiczności pokazami b.
tworzy zacięcia walczących i nie Znani piłkarze Kinowski (później '
W roku przyszłym projektuje się
przedstawiciele
CRZZ
z
wiceprze

duże,
a
uczestnicy
rańdu byli bardzo
przyniesie wyników. Walczcie tak
in. sporwadzenie w styczniu
Nowakowski
(później wodniczącym posłem Ćwikiem i se m.
serdecznie podejmowani w miejscach
lub
lutym
francuskich
gimnasty

jak Zatopek! Nie bójeie się ryzy- AKS),
pos-toju.
kretarzem
Dolińskim,
przedsta

Ruch), Stonawski czy Bubik to
tcouxyi! Zarzućcie swoją przezor Właśnie wychowankowie, robot wicielem Zw. Rady Kult. Fiz. i ków, szermierzy i narciarzy, w
*
Z Poznania
lub kwietniu zaś męskie i
ność i z miejsca od startu wy niczej, przeważnie
Sportu, z przewodniczącym Bur marcu
WROCŁAW (kor). Staraniem WUKF
żeńskie
drużyny
siatkówki
i
ko

#
W
poniedziałek
nastąpiło
otwar
się tu raid kolarski na tra
chodźcie ostrym tempem!"
skim i sekretarzem Dołowym na szykówki.
cie kursu <1113 instruktorów pięściar odbędzie
z górników złożo
długości 364 km. Do raidu wystar
czele.
skich plonu Gwardia, z udziałem 32 sie
nej
„Polonii'.
W
tuje
ekipa
licząca 4t> osób. W
© Anglia oznajmiła, iż podej
uczestników z całej Polski. Kadrę dniu Świętakolarzy
Na wstępie sekretarz ZRKF —
Odrodzenia. Wszyscy ko
muje się Organizacji hokejowych jednodniówce znaj
Dołowy wręczył gościom pamiąt WROCŁAW, Na obozie szkolenio- trenerską tworzą Konarzewski, Wol- larze to robotnicy fabryk wrocław
i Misiurewicz. wszyscy umistrzostw świata w roku 1950. dujemy wiele cie
kowe odznaki. Po przemówieniu wym juniorów PZB gościł między na - niaköwski
muszą przejść kurs sędziów skich.
__ _v ______
Trasa raidu została podzielona na
sędzia bokserski Laukedrey czesitnicy
przewodu. ZRKF —• Burskiego, rodPwy
Mistrzostwa odbędą się w lutym. kawego materiału,
bokserskich
przeprowadza prze
(Szczecin), który poinformował sę wodńlczący który
etapów.
a m. in. takie przy
który zapowiedział zacieśnienie dziów
Tytułu bronić będzie CSR.
WSS przy POZB Wróż. 9 WROCŁAW.
wrocławskich
oraz
juniorów
o
Z Wrocławia wyruszy
współpracy między sportem związ nowym sposobie sędziowania walk w Kurs potrwa do 20 sierpnia br.
oomnienie: „Gra
ła
poniedziałek sztafeta kolarska
® Norweski związek turystycz czami, którzy wpro
kowym w Polsce i Francji, zabrał ringu. Na podstawie obserwacji mi O w meczu o wejście do klasy A ZS wKolejarz
(Wrocław)
. W składzie:
ny ogłosił, że pomieszczenie u- wadzili Polonię do dywizji mo głos kierownik ekipy francuskiej strzostw Europy w Oslo i nowych spo POZPN Kadra Poznań pokonała Stefaniak; Fajfer; Molier;
Kida 1
prowadzenia walk, poczynając Gwardię Koło 4:0 (2:0).
Grek. Kolarze ci wiozą do Warsza
czestników Zimo rawsko-śląskiej byli bracia Sto- Jean Guimier. Mówca podziękował sobów
już
odobecnych
mistrzostw
junio

# O wejście do kl. B PO ZIP N O war wy adres z wyrazami uznania dla
wej Olimpiady w nawscy, Bubik, Witała, Kinowski, organizatorom za niezwykle ciepłe rów, postanowiono sposoby te zasto Poznań
pracowników trasy W-Z.
— Obra Zbąszyń 3.2 (1:2).
serdeczne przyjęcie, z jakim dru sować. Najważniejsze, to dopuszcze
roku 1952 natrafi Grólik, Borner, Donocik, Gra- iżyne
francuska
spotkała
się
w
ca

nie do dłuższej wałki w zwarciu.
iiiniiniiiiiiiiniinillllllllllHIUlllllllllUllłlllllllHliiiiimminii
w Oslo na poważ dek i bramkarz Matejko!! Ma też łym kraju.
WROCŁAW. W Wałbrzychu gościli
ne trudności. Zwią katwińska „Polonia" niejeden du
piłkarze krakowskiej Korony, którzy
zek jest zdania, ży sukces zapisany w swych kro
Nowy sukces Zatepka
w
meczu towarzyskim pokonali miej
Jeszcze w tym roku, w połowie scowy
że rozwiązanie nikach. Dziś przy okazji 30-lećia
Len 6:3 (3:i)i Bramki zdobyli:
grudnia,
projektowane
jest
wysła

sprawy pomiesz należy jej życzyć dalszych suk nie do Francji ok. 60-osobowej eki dla Korony — Gałecki i Rychlik po
2: P rab lec i Synek po 1: dla Lnu —
czeń może się U- cesów i dalszej owocnej pracy!
Helsinki, (tel.) Lekkoatleci cze czka Lamoree 366; kula de Bruyn
py sportowców polskich. Skład Gemborowski — 2 i jedna samobój
13.935; dysk Postma 41.54; oszczep
dać wówczas, je
chosłowaccy po dwukrotnych star Lutkeveld
ESTE
ekipy mają stanowić: gimnastycy, cza.
młot Houtzager 50.04.
żeli część narotach w Finlandii na zakończenie Kobiety — 61.61;
1Ö0 m Biankers Köen 1’1.7;
swej wyprawy startowali jeszcze 200 m Karélsen
dów przybędzie do
26.7; 80 m pł. Blan
raz w ub. niedzielę W 4 miastach kets 11,8; w dal Vos 541; wzwyż Blan
Norwegii okręta Ł» Cergowskl
kers
1.51.5;
oszczep
Koning 40.01; dysk '
fińskich.
mi, które równocześnie stanowić
W Pori doszło do trzeciego Panhorst 41.105; kula van Schouwen
będą przez okres Igrzysk miesz
poj edynku Zatopke z Koskelą, 11.81.
Sport
na
wsi
WĘGRY POKONAŁY RUMUNIĘ
kania dla zawodników.
tym razem na 3.000 m. I tym re- 128:95.
5 rekordów rumuńskich:
niezmordowany na 800, Padło
zem
triumfwał
1500, 10.000, 400 pł. i 4 X 400:
® Mieszkańcy Manheimu i są
Zatopek, który wspaniałem fitti- 100 m — Csepeny (W.) 11,0; 2) Csasiedniego Heidelbergu po zwycię
szem zapewnił sobie zwycięstwo w ny (W.) 11,1. 200 m — 11) Csany (W.)
woj. warszawskiego
stwie swych piłkarzy w Stutt8.19.2 min. Koskela miał czas o 0.2 21,8. 400 m — 1) Banhalmi (W.) 48,8;
Karati (W.) 49,3. 800 m — 1) Talgardize nad Borusstą, przywitali
sek. gorszy. Trzecim był Taipale 2)
maciu (R.) 1:54,4; 2) Edoces (W.) 1:55,5;
8.29,4 min. Trójskok:: Rautio (F) 3)
powracającą drużynę w sposób
Patos
(W.) 1:56,0. 1500 m — 1) Ga
15.09, Młot: Tamminen (F) 52.44.
niezwykły, demonstrując równo
ray (W.) 3:55,4; 2) Apto (W.) 3:56,2;
tak powiatowych jak i gmin
W Forsę Cevona wygrał 800 m. 3) Talmaciu (R.) 3:56,2. 5000 m — Forcześnie przy tej okazji, iż odro W związku z reorganizacją SP i Wojewódzki Urząd Kultury wych,
nych.
w 1.56,7 min., 100 m. Laznieka dasz (W.) 15:06,2; 2) Jonitza (ft.)
(R.)
Urzędów WF 1 PW na pod Fizycznej.
dzenie siły fizycznej Niemiec jest
,~i
Jeżeli mówimy o wsi, to nie mo (CSR) 10,9; tyczka: Olenius (F) 15:22,0. 10.000 m — 1) Szilagy (W.)
Od tej chwili datuje się dopiero
stawie Ustawy Sejmu Usta
rzeczą nieuniknioną. Wynikało wodawczego
2) Estergoemi (W.) 31:39,8; 3)
z dn. 1. 4. 1949 przestał działalność WUKF-u i od tego mo żemy pominąć trójboju lekkoatle 4.02; dysk: Moudra (CSR) 46.46; 31:23,4;
Jonitza (R.) 31:48,8. 110 m pł. — 1) Du
to zupełnie niedwuznacznie z o- istnieć Wojew. Urząd WF 1 PW mentu możemy mówić o dorobku tycznego jednej a konkurencji po oszczep: Hyytainen (F) 69.61.
mitru
(R.)
2) Kiss (W.) 16,1. 400
trzebnej
do
zdobycia
Odznaki
krzyków. jakie wznosił 300 ty- e powstała Wojewódzka Komenda naszego urzędu — poinformował
W Kuusankoski Kalina w kuli m pł. — 1)15.9;
Troica (R.) 54,3; 2) Kiss
przedstawiciela „Sportu i Wcza- Sprawności Fizycznej.
uzyskał 15.01 m. Fin V. Jaervinen (R.) 54,6: 3) Barby (W.) 55,9. 3000 m
z przeszk. — 1) Jeszensky (W.) 9:27;
W" dyr. WUKF mjr Gerlowaki.
Dotychczas przez nasze ręce w dysku 45.70 m.
2) Cslban (W.) 9:42,0. 4 X 100 m — 1)
Przed nami istniał Urząd WF i przeszło ok. 15.000 uczestników trój
41,8; 2) Rumunia 43,0. 4 X 400
PW. O jego działalności o dorob boju ze Znzeszeń Sportowych,
DUMB AD ZK ZSRR rzuciła już w Węgry
m — 1) Węgry 3:19,8; 2) Rumunia
tym roku dyskiem 50.29.
ku mogę powiedzieć, że zajmował Gwardii, LZS-owców itp.
3:23,4.
Kula
— 1) Raica (R.) 15.05; 2)
OÄ . Gołębniak
się głównie i przeprowadził kursy
OSTATNIE WYNIKI SZWEDOWI H. Negroetin (R.) 14.27. Dysk — 1) Horcały czas naszej działalno Larsson
na 400 m 49.4, Ahman wzwyż wath (W.) 46,68; 2) Kulitsy -(W.) 44,82.
dla przodowników WF, a kiedy ściPrzez
współpracujemy
ściśle
z
Kura

Kg Osiągnięcia sportu
96, Berglund w oszczepie 71.27, Ah Oszczep — 1) Varsegl (W.) 61,52; 2)
powstało Rolnicze Przysposobienie torium, przez co obejmujemy za 3man
w trójskoku 15.15, — najlepszy Szatmari (W.) 58,91. Młot — 1) Dumi
Wojskowe PW, organizował obocy sięgiem najmłodszych.
3íl
wynik
Europy w sezonie, Bo Erics
(W.) 50,64; 2) Bonyhady (W.) 50,53;
dla tego przysposobienie, które
w młocie 52.42, Swen Deleflot w tru
3) Tamma (R.) 50,37. Wzwyż — 1) SoeWUKF w dzisiejszym pojęciu son
objęło zasięgiem kilkę tysięcy
oszczepie
równe 70.
ter
(R.) 190; 2) Foldoesl (W.) 185. W
jest
urzędem
planującym
i
kon

ISLANDCZYK Gudmundsson prze dal —
W
wielkopolskiego osób.
1) Kiss (W.) 683: 2) Puskas (W.)
trolującym. W naszych rękach biegł setkę w 10,5 przed Thorvaldse- 682.
Tyczka — 1) Zsltvay — (W.) 380;
— Nasza działalność w ciągu 2 znajdują się plany 1 wytyczne dal nem,
który
miał
10.6,
Birgerson
sko

2)
Dragomir
(R.) 360. 10.000 m chód —
lat 1948-49 jest olbrzymia, a głów szego rozwijania i rozpowszech czył o tyczce 405, SigurSon rzucił 1) Babolc (R.)
48:39,8; 2) Paraschinym
zadaniem,
jakie
memy
przed
65.15.
Huseby
na
zawodach
w
Norwe

niania
sportu
w
terenie.
Wykona

IEii.
vvtiZYMI,
którzy
reaktywo

P
sztuczne jezioro, n® którym pow sobą, to przede wszystkim u masogii uzyskał w kuli 15.92, co po H. vescu (R.) 50:26,2.
nie zależy już od zrzeszeń i pio- Lippic
wali życie sportowe Wielkopol stanie wzorowy tor wioślarski.
jest drugim wynikiem w Euro
wsi, (teren woj. nów.
ski po wyzwoleniu byli, piłkarze
Poza piłką nożną stanowiącą je wienie sportu naktóre
ple. Ten sam zawodnik miał przed
Owa rekordy
deje dosko
Entuzjazm i zapał jaki ogarnął mło den i najsilniejszych liczbowo ókrę warszawskiego),
o
obiekty
sportowe
tygodniem
— jak już podaliśmy —
Jeżeli
chodzi
wyniki. Utrzymujemy .stały
dzież piłkarską Poznania w pierw Sów w Polsce bardzo pomyślnie row nałe
15.82.
terenie
posiadamy
—
na
naszym
z Redami Sportu Wiejskie
naszych juniorów
szych miesiącach wo ino* ci pozwo wij ta ą się w Wielkopotece sporty, kontakt
MISTRZOSTWA HOLANDII. 100 m I
na wszystkich szczeblach i wy 398 boisk małych, 92 dużych, 20 Klein
lił przeprowadeić jut w roku 1943 kajakowy — przodujący w kraju, go
10.7;
200
m
Scholten
32.2;
400
m
kortów
tenisowych,
54
sale
gimna

_
von Kroon 49.7; 800 m Kist 1,87.2
eliminacyjno - klasyfikacyjne roz lekkoatletyczny — należący obok chowujemy kadry organizatorów
WARSZAWA. Dla uczczenia Święta
odznakę sprawności fizycznej, styczne, 21 kąpielisk, 26 pływalni 1500 m Slijkhus 15.02.4; 10 km Lata- Odrodzenia
grywki o mistrzostwo Ok Magu, mi CMańjSka do czołowych, dalel: bok na
odbyły się na stadionie
1 wiele innych. Powiększenie sta ster 32.25.4: 110 pł. van de Hoeven
W
tym
roku
ukończyło
taki
kurs
mo że stan boisk i tak jttż nielicz serski. pływacki zapaśniczy, moto
WP
w Warszawie zawody lekkoatle
nu
posiadania
nie
należy
do
nas.
I
15.4:
400
m
pł.
Bakels
57;
w
dal
ponad
1300
osób.
zgrupowanych na
nych. nie przedstawiał się wesoło. cyklowy gimnastyczny, piłki ręcz
Jest to zadaniem Zrzeszeń Sporte
7.11.5: wzwyż Vernie tyczne wjuniorów,
Akademii WF na Bielanach
Do tej chwili mamy już goto- wych a przede wszystkim plonów. Naaktgeboren
Pozę tym część ich uległa podczas nej i hokeja na trawie.
1.765; trójskok van Egmond 14,30; ty obozie
oraz zawodniczek z obozu treningo
Imprezy
wych
200
Instruktorów,
działań mnid szytm lub większym
Pod względem szkoleniowym na
wego przed mistrzostwami Polski.
uszkodzeniom, a to wymagało po pierwszym miejscu należałoby akia masowe przeprowadzane wykazały
Poza konkursem startowali seniorzy:
ważniejszych kwot i remontu. Prze syfikować lekką atletykę, która dy właśnie dzięki współpracy z wsią
Dornowski, Lipski, Statklewicz i Wi
prowadzono go dopiero w następ apon ul e choć nielicznym to jednak duże zwiększenie frekwencji w po
deł.
fViAcwrefwo
pofende
Zapowiedziane próby pobicia rekor
równaniu
iz
rokiem
ubiegłym.
Pod

nych łatach bądź to przez kluby, pierwszorzędnym personelem, że
dów Polski w biegach na 300 i 500 m
jak Warta i obecny Kolejarz, bądź wymienimy mgr. K. Hoffmana, czas gdy w Biegach Narodowych
powiodły się (rekord Lipskiego na
to pracz Zarząd Miejski.
mgr. Schmidta. Stawczyka i Kupsia w 1948 r. startowało 15.000, to w
w Cxechosło«»ac ¡i
300 m, ustanowiony w sobotę, nie zo
Piłkarze zorganizowali dotąd 3 — 1949 r. ponad 36.000 uczestników.
stał zatwierdzony). W biegu na 300
W taj chwili sam Poznań posiada
cz.
CIESZYN
(Teil.)
W
ub.
niedzielę
Ostrawy
uzyskali:
Drga
i
Ryś
po
3.
Od
roku
1948
datują
się
osiąg

4
kursy
dla
przodowników
i
urządzi
m Lipski uzyskał 35:2 sek., popra
ogółem 10 boisk piłkarskich i jedno
odbyły się mecze towarzyskie pol Wlencek. Mohyla, Pszczółka. Petru- wiając
o 0,5 sek. dotychczasowy re
nięcia
masowe
na
większą
skalę.
li
obóz
szkoleniowy
dla
juniorów.
do hokeja na trawie przy czym naj
skich
zespołów.
GRON
BYSTRZYCA
sika
1
Marynczak
po
1;
dla
Polonii
—
kord,
należący do Donieckiego. Dru
większym na 20.000 widzów jest sta
W boksie najsilniejszą sekcję ma Przeprowadziliśmy na terenie woj. — RUCH BOGUMIN 3:3 (0;l). Goście Gajner i Mlezótka.
gi
rekord
ustalił Statkiewicz w bie
dion Wo'. Ośrodka K.F.. Po nim ZS Stal dysponująca bogatym na warszawskiego 3 główne imprezy byli szybsi 1 lepsi technicznie. Bram
gu na 500 m wynikiem 1:05,4. Dawny
zdobyli: Pęka rek 2 i Białek 1 dla
rekord
—
1:05,5 należał do Gąssow
pod względem wielkości idą boiska rybkiem sięgającym 200 osób. Z tre masowe. Biegi Narodowe, akcje ki
Ruchu; Łyżbckl 3 i Rusz 1 dla Gro
skiego.
Warty i Kolejarza oraz t. aw. „Are nerów w tej dyscyplinie wymienia nauki pływania i marsze tereno ma.
W
przedmeczu
juniorzy
Groni
a
we.
Wydział
ludzi
z
terenu
w
tych
my Majchrayckiego, Araki ego, Szuł
W konkurencjach juniorów padły
na“.
czeskich juniorów z sąsied Stawczyk, Adamczyk dwa
powiększa się z roku na pokonali
rekordy Polski: 800 m — Wer
niej Węd-rynl 5:3. SOKOL STANOWA
Jednym z największych osiągnięć czyńskieigo. W piłce ręcznej instfu akcjach
rok,
z
imprezy
na
imprezę.
ner
(Śląsk) 2:01,2 i 200 m — Wojto
ul;ą:
Dylewicz,
Grzechowiak
¡
Pa—
NAPRZÓD
ŁĄKI
6:5
(1:2).
Gra
okresu 5 letniego w zakresie inwe
wicz 23,2.
i Łemewski
W sprawie budowy obiektów wyrównana. Bramki dla Naprzodu
stycji Poznania to oddanie do użyt tarzykont.
Pozostał# konkurencje wygrali: ty
zdobyli: Buława 1 Nóżka A. po 2,
ku hali Woj. Ośr. K.F. i wybudowa
Kierownictwo Woj. Ośrodka KF sportowych w terenie uzyskaliśmy oraz
czka — Janiszewski 3,20 m, 100 m —
Nóżka
B.
1.
nie pięknej nowocześnie urządzonej spoczywa w rękach niezmordowane zarządzenie, że wszystkie pozosta Półfinałowe rozgrywki turnieju ju zaproszeni do Pragi Lipski (poza konkursem) 11,0, 1) Woj
towicz 11,2; 1500 m — Gierwazik 4:21,8;
sali gimnastycznej a także wyremon go i cenionego na terenie Poznania łe po parcelacji ziemi, resztówki, niorów w ramach uroczystości jubi
kula — Łomowski 14,84 m (poza kon
towamie pływalni. Odrestaurowano mjr. Janickiego, który ma jako przeznacza się na budowę obiek leuszowych Polonii dały następujące
kursem),
1) Garncarczyk 13,67 m;
1:0;
Polonia
Karwina
—
Orłowa
4:0;
Warszawa. Na ręce PZLA przy
też kilkanaście sal gimnastycznych współpracowników niemniej ruty tów sportowych. Wydatna pomoc
wzwyż: — Polcszezuk 1,70 m: w dal
0:0; Darków — Polonia 1:0.
szło
z
Czechosłowacji
zaproszenie
przy szkołach i kortów tenisowych nowanych fachowców w osobach w budowie i urządzaniu obiektów kow
Karwina — Meteor Orłowa dla Adamczyka, Ł Dmowskiego i — Jagielski 6.28 m; dysk — Dornow
Sieć urządzeń sportowych projck ob. ob, Ciicihońsfkiego. Rutkowskie okeizują junacy SP, którzy w ra wyniki:
W ostatnim dniu swe
ski 44,65 m (poza konkursem), 1) Tyli
mach t. zw. „trzydniówek“ przy goKARWINA.
towanyoh na przyszłość obejmuje go i Powałowskiego.
jubileuszu Polonia Karwina zapro Stawczyka na start w wielkich za 34,78 m: 500 m (jun.) — Dylong 1:10,2;
m. in. rozpoczętą jut reprezentacyj
W najbliższym czasie rozpoczyna gotowują tereny dla sportowców siła reprezentację Ostrawy, złożoną wodach lekkoatletycznych, które 300 m (jun.) —• Kasprzycki 37,8; szta
z zawodników drużyn ligowych: Troi odbędą się w Pradze 7 18 sierp feta szwedzka — Warszawa 2:08,4. Ko
ną halę sportową na terenie M1’P, się w Poznaniu budowa nowej pły wiejskich.
Slezska i Vltkowlckich Zelezer- nie hr.
biety: 100 m — Cieślikówna 12,8;
w której m. im. zinajdą miejsce sztu walni na terenie Ośrodka na który
Duże znaczenie miała pomoc in cy
w dal — Gburkówna 5,05 m; dysk —
orne lodowisko i kryte korty teniso to cel wyasygnowano kwotę 40 mi spektorów kult. fiz. (znowu wysziko nych.
Ze względu na dogodne warunki Dobrzańska 39,49 m; 4 y 100 — LePolonia,
mimo,
że
wystąpiła
w
na
i
we. Dla celów sportów wodnych bu lionów zł.
lonych przez WUKF) przy tworze silniejszym składzie, uległa w wyso zarząd PZLA skorzysta prawdo ! sznerówna, Gburkówna, Burzykowna,
J. Gołębrdak
duje się na peryferiach miasta
niu ludowych zespołów sporto- kim stosunku 11:2 (3:1). Bramki dla podobnie z zaproszenia.
Cieślikówna 52,4.
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Mtfr. Janino Tt/gcrman
Bydgoszcz

Statystyka „Sportu s Ociosów“
centrum
Powojenny

sportów

olbrzymim planie budow
nictwa socjalistycznego Byd
goszcz musi wyzyskać swo
je wyjątkowe położenie Ha szlaku
północ - południe i ne trasie
wschód - zachód, jako część drogi
wodnej Wisła — Odra, te szerokie
perspektywy Pomorza, uwzględnia
plan inz. Tychomiewicza, który w-o
jektuje ujęcie wód Brdy górnej z
jej 5 odnogami młyńskimi i prze
puszczenie ich ha dolny poziom
Brdy żeglownej jednym korytem.
Plan regulacji Brdy przewiduje:
1. powstanie centralnego ośrodka
sportów wodnych w centrum mia
sta; 2. rozszerzenie sieci wodnej
przez budowę kanału 20 km dłu
gości dla ruchu tranzytowego, bu
dowę małego kanału 8 km, łączą
cego Noteć górną z Brdą, jak i
szeregu połączeń skróconych mię
dzy kanałem brzegowym a starym
korytem Brdy; 3. rozbudowę portu
w Brdyujściu i przedłużenie dzię
ki temu naturalnego toru regato
wego z 1800 m ponad przepisaną
długość do 2300 m. Regaty przy
szłości umożliwią zawodnikom ca
łej Polski bezpośredni dojazd stet
kami i kwaterowanie na nich. Po
wstaną nowe warunki dla rozwoju
i upowszechnienie turystyki wo
dnej.
Wpływ życiodajnej wody na roz
wój budownictwa sportowego, pod
kreślą również mjr Matuszewski
— dyr WUKF w Bydgoszczy.
Omawiając zagadnienia kultury fi
zycznej Pomorza, ujawnia ciekawe
plany przygotowane w ciągu mi
nionych 5 lat, a dziś dojrzałe w
pełni do realizacji.
Obok „Świtały“ miały powstać
olbrzymie obiekty sportowe. Wo
dę do pływalni czerpałyby z Brdy
na wysokości 6 śluzy systemem
filtróxxr ncrrvpwAíar ia nfi tar-aso-

W

w ciągu najbliższych dwóch lat
boisk treningowych, pływalni otwartej i krytej, domku klubowe
go, strzelnicy, ogrodu jordanow
skiego itp. Sąsiedztwo z terenem
przyszłego parku ludowego i bli
skość kolei umożliwią w przyszło
ści organizowanie tu masowych
imprez sportowych. Kolejarze raz
Poczęli budowę przede wszystkim
kapitałem własnej pracy, który urasta dziś do potęgi.
Kolejarzom wypowiedziała współ
zawodnictwo miejscowa „Gwar
dia, która rozbudowuje dawne boi
sko podchorążych do poważnego
stadionu. Mjr Matuszewski me tu
ambitne plany ¡ obok stadionu
miejskiego, przejętego przez Zwięź
kowca, projektuje budowę Ośrod
ka Szkoleniowego WUKF. Nowo
ścią będą w nich kryte korty, pły
walnia letnia i zimowa, hotel spor
towy dla kursów skoszarowanych
.1 t. p.
Brak tego rodzaju pomieszczenia
był przyczyną, iż akcja szkolenio
wa WUKF polegała na prowadze
niu kursów dochodzących.
Ogółem od roku 1846 ukończyło
267 mężczyzn kursy przodowników,
w tym dla gimnastyki 126 piłki
ręcznej 12, pływania 11, boksu 58
oraz 169 kobiet, z tego gimnastyki
20, toń-ców 113, pływania 8 piłki
ręczne! 27.
Akcje doszkalająca w lekkiej
atletyce wykazuje cyfrę 24 męż
czyzn j 16 kobiet, a dla kolonii i
wczasów 48 mężczyzn i 33 kobiety
w stopniu pomocników i ust rulótora,
W roku 1948 przeprowadzono w
Bydgoszczy kurs wioślarski, który
ukończyło 64 osoby, w tym 10 ze
stopniem instruktora. W rok.u bież,
kurs wioślarski • unifikacyjny 65

dorobek

lekkoatletów

wodnych

wych i gimnastycznych. 2 kryte 1
16 otwartych pływalni, 21 przystani
wioślarskich, 31 kortów tenisowych,
74 strzelnic małokalibrowych, 20
torów ślizgawkowych, 9 ringów
bokserskich. 2 wieże spadochrono
we, 4 szyboWtśka, 5 letnisk tury
stycznych i 31 dżlecińców i ogr.
jordanowskich.
Z inicjatywy WUKF ustalono,
że bosika ; urządzenia sportowe
na wsi będą budowane przy szko
łach podstawowych, które wyko
rzystywałaby je w godzinach za
jęć szkolnych, a młodzież poza
szkolna w godzinach popołudnio
wych.
W ten sposób lepiej) j cedowiej
wykorzysta się fundusze Rad Spor
tu Wiejskiego.
Zacleśniejące się z każdym dniem
współpraca WUKF . ze Związkami
Zawodowymi ¡ szkolnictwem jako
dorobek ubiegłych lat. daje i na
przyszłość gwarancję racjonalnej
polityki w akcji umasowlenia spor
tu i budowy urządzeń sportowych.

Mgr J. Tygerman

W sobotę i niedzielę odbędą się to Gdańsku poraź XXV lek
koatletyczne mistrzostwa Polski w konkurencjach męskich.
Przy tej okazji podajemy tabelę najlepszych wyników uzy
skanych w okresie powojennym.
Rekord Polski: 22.0 TROJANOWSKI
100 in
— W-wa (1929).
1948
21,8 Lipski Siedlce
Rekord świata: 10.2 OWENS — USA
1947
Jaraczewski Łódź
(1936); DAVIS — USA (1941); i LA
1948
Stawczyk
Poznań
22,2
BEACH — Panama (1948).
1946
22.3 Rutkowski Poznań
Rekord Polski: 10.6 ZASŁONA — Bia1948
22,4 Mach Gdańsk
łystok (1936).
1947
22,5 Buhl Szczecin
100
1948
2Í.5 Kiszka Śląsk
1948
10,6 Kiszka
1948
Grzanka
Pomorze
1949
10.6 Stawczyk
1947
22,6 Białkowski Bydgoszcz
1946
10.7 Rutkowski
1948
22,7
Lipowski
Łódź
1946
10.8 Jaraczewski Łódź
1947
10,8 Lipski Siedlce
1949
400 m
10,8 Buhl Szczecin
1946 Rekord świata: 45.9 MC KENLEY —
10,9 Białkowski Bydgoszcz
1946
10,9 Szymoszek
Jamajka (1948).
1947
10,9 Duneckl Toruń
1948 Rekord Polski: 44.3 GĄSSOWSKI
10,9 Danowski Pomorze
Dęblin (1937).
1948
10,9 Grzanka Pomorze
1949
1948
50,1 Lipski Siedlce
10,9 Kałuża Szczecin
1948
1948
50,1 Mach Gdańsk
10,9 Adamski Poznań
1947
1948
50,7 Buhl Szczecin
10,9 Olszewski Gdańsk
1949
1947
50,9 Puzio Kraków
10,9 Walendzik Pomorze
1948
51,2 Statklewlezą W-wa
1947
51,4
Piaskowy
Kraków
200 m
1948
51,8 Grzanka Pomorze
1948
51,8 Mach I Gdańsk
Rekord świata: 20.2 LA BEACH
1948
«2,1Korban
_____ Gdańsk
—■L_
Panama (1948).
1947
52,2 Krawczyk Śląsk
1949
52,3 Wdowczyk Łódź

1. WieciecM
Miasto

entuzjastów
sportu

słów. Otóż Łódź jest miastem, któ
NIE było zapewne w Polsce czło ka
wieka, któryby nie cieszył się re entuzjazmuje się sportem. W po

tym. iż największy ośrodek
przemysłu włókienniczego, ja
kim jest teren wielkiej Lodzi, ostał
się w zawierusze wojennej.
Z chwilę normowania się życia spor
nowego cieszono się też z tego, że
Łódź posiada piękną halę portową.
Ale tutaj właśnie nastąpił przykry
moment, bo Skrzywdzono dotkliwie
sportowców. przyznając halę fil
mowcom.
Niezniszczone więc Łódź, mająca
halę sportową, pozostała ostatecznie
bez hali i musiano się ograniczać do
przeprowadzenia pierwszych zawo
dów bokserskich w salach świetlico
wych przy fabrykach, względnie w
salach miejscowych teatrów, a po
tym przeniesiono się.« ha dzielnicę
Widzew.
Okres ten trwał do wiosny 1949,
kiedy to postanowiono rozszerzyć ha
le WTMY do rozmiarów jednej z naj
większych hal sportowych w Polsce,
Potraf.! ona zmieścić 10 tys. widzów
i oddana zostanie do użytku publicz
nego 2'2 llipoa. Nie trzeba Jednak za
pominać o tym, żu w Łodzi buduje
się ponadto żelbetową halę przy zbie
gu ul, Żeromskiego z tli. Skorupki
Hala ta ma stanąć pod dachem na
jesieni bieżącego roku.
Na temat osiągnięć sportowych na
:erenie województwa łódzkiego i sa, mej Łodzi rozmawiamy z zastępcą
osób w tym 8 jako trenerzy 1 Ła i dyr. WUKF p. Mieczysłem FalkiewiI czem.
sy, 8 jako trenerzy II 'klasy.
W akcji umescwienia sportu
Imponująco przedstawia się —- mó
Województwo Pomorskie ma po wi dyr. Falkiewicz — statystyka Bie
ważne osiągnięcia. W Biegach Na gów Narodowych. Jeżeli w 1948 r.
9.456 biegaczy, to w bież,
rodowych startowało w r. 1948 r. startowało
roku mieliśmy na starcie 34.246 zawód
22.060 osób (mężczyzn 18.881 i ko ników.
W
roku przeszkoli
biet 3179), Zimując II miejsce w liśmy 14.050 zeszłym
pływaków, a w marszach
Polsce. W r. 1949 startowało 37.155 Jesiennych wzięło udział 56.595 uczest
osób (mężczyzn 27.355 i kobiet 9.800). ników. Na tym Jednak nie koniec.
W akcji masowej nauki pływania Prowadzono jednocześnie akcję szko
otóż w 1947 r. zorganizowano
cyfra 84.538 uczestników zdobywa lenia.
19 kursów, zaś w tym roku mamy
I miejsce w Polsce (kursy: 9.632 już
za
sobą 16 kursów, a i«k nie Jest
mężczyzn i 2.263 kobiet, próby skończony.
Wojewódzki Urząd Kultu
18.169 mężczyzn i 2560 kobiet).
ry Fizycznej chce przeszkolić w bież
roku
2.000
tak zwanych sprawnych
W marszach jesiennych w r. 1948
Akcja zakreśloną jest
brało udział 31.142 osób (VII miej organizatorów.
na
szeroką
skalę i pomyślana jest w
sce w Polsce). W r. 1948/49 w mar ten sposób, że
ob”k propagandy, pod
szach i biegach orientacyjnych ja stawowych gałęzi sportu, szkolimy
ko akcji doświadczalnej, uczest jednocześnie działaczy 1 organizato
rów sportowych, którzy będą mogli
niczyło z górą 11.000 osób.
Wcf Pomorskie posiada 31 sta organizować życie sportowe na Wsi.
A teraz musi my dodać od siebie kil
dionów 165 boisk 81 hal aporto-

równaniu z okresem przedwojennym
padłv tu bodaj wszystkie rekordy
jeżeli chodzi o frekwencję. Na me
czach ligowych zbiera się przeszło 20
tysięcy widzów, a boks cieszy się
niemiiiejszym powodzeniem.
Łódź posiada drużynę ligową. kilku
dobrych bokserów ambitnych kola
rzy z mistrzem Polski Jerzym Be
kiem na czele. Łódź posiada tradycje
sportu lekkoatletycznego z czasu
wspaniałej kariery Wajsówny i po
pularnego biegacza Kurp esy.
Kielecczyzna

nie

fest

ostatnia

W da!
Rekord świata: 813 J. OWENS — trsA
(1536).
Rekord Polski: 744 ADAMCZYK
Poznań (1949).
1949
744 Adamczyk Poznań
1946
700 Hofman Poznań
1949
699 Kiszka Śląsk
1948
697 Pawłowski Łódź
1949
691,5 Kuźmiecki Łódź
1949
688 Milewski W-wa
688 Hofman M. Częstochowa 1946
1947
679 Serafini Kraków
1949
672 Giżelewski Śląsk
1948
672 Stawczyk Poznań
Wzwyż
Rekord świata: ZU STEERS — USA
(1941).
Rekord Polski: 196 PŁAWCZYK
warszawa (1932).
1949
185,5 Brzozowski Lublin
1947
Dręgiewicz Kraków
I 182,5
1948
181,0 Zwoliński W-wa
1949
Skalbania
Poznań
181,0
1949
181,0 Stawczyk Poznań
1949
181,0 Paprocki W-wa
1941
180,0 Kuźmicki Łódź
1948
180,0 Adamski Poznań
1948
Glerutto
W-wa
179,0
1947
178,0 Semkowicz Kraków
1946
178,0 Gregor Śląsk

NOO m
Rekord świata: 1.46.6 HARBIG
Niemcy (1939)
ekord Polski: 1.51.6 KUCHARSKI —
Białystok (1935).
1,57,1 Statkiewlcz W-wa
1948
1.58,0 Staniszewski
1946
1,58,0 Korban Gdańsk
1948 1
1,59,1 Wideł Kraków
1948
1,59,6 Nowak Gdańsk
1948
1,59,9 Widerski Kraków
1948
1947
2,00,2 Nieroba Śląsk
1943
2.00,2 Mirowski W-wa
1948
2,00,3 Molenda Wrocław
1948
2.00,4 Wenta Gdańsk
1948
'.00,4 Kuśmierek Lublin
1500 m
Rekord świata: 3.43.0 G. HAEGG —
Szwecja (1945)
L. STRAND —
Szwecja (1947).
rri polski: 3.54.0
'
KUSOCISrSKT
'1932)
4,07,4 Widerski Kraków
1948 I
4,03,2 Kwapień Kraków
1918
4,08,8 Kielas Gdańsk
1948 :
4,08,9 Dychto Łódź
1948
1949
4,09,0 Nieroba Śląsk
1949
4,09,5 Wideł Kraków
1946
4,09,8 Staniszewski W-wa
1949 ;
4,10,7 Potrzebowski Szczecin
1949 ;
4,11,4 Mańkowski W-wa
4,11,8 Kiełczewski Poznań
1949 ,
4,12,0 Lewicki Gdańsk
1949
».000 m
Rekord świata: 13.58 G. HAEGG —
Szwecja (1948).
Rekord Polski; 14.24.2 J. KUSOCINSJCI — W-wa (1939).
1948
15,11,0 Hielas Gdańsk
1947
15,16,9 Boniecki Gdańsk
1947
15,34,5 Dzwonkowski Wroclaw
1948
15,36,0 Kochanowski W-wa
1948
15,37,5 Płotkowiak Poznań
1949
15,37,8 Bo czar Kraków
1946
15,45,6 Kwiatkowski Wrocław
1949
15,47,4 Więcek Kraków
1948
Kraków
15,48,0Kwapień
“
• ' -------1947
15,48,4 Wierklewlez Poznań
1948
15,51,0 Boczar Kraków

Tyc. ka
Rekord świata: 477 WARMERDAM —
USA (1941).
Rekord Polski: 414 SZNAJDER
Śląsk (1935).
1948
385 Morończyk Warszawa
1948
382 Małecki II Wrocław
1946
370 Grohman Białystok
1948
370 Adamczyk Poznań
1946
363,5 Mucha Śląsk
1947
360 Borudniuk Białystok
1949
355 Majcherczyk Śląsk
1946
352 Grost
----- * Gdańsk
1949
340 Piechowiak Poznań
1948
340 Zuk Wrocław
1949
Trójskok
Rekord świata: 16.00 TAJIMA
ponía (1936).
Rekord Polski: ić HOFFMAN —
znań (1936).
14,06 Hofman M. Częstochowa
14,01 Hofman K. Poznań
13,96 Kuźnicki Łódź
13,78 Krzyżanowski Gdańsk
13,71 Weinberg Poznań
13,56 Woliński Olsztyn
13,35 Kuczyński Łódź
13,22 Skawina Kraków
13,21 Zwoliński Lublin
13,13 Serafini Kraków

po

1946
1948
1948
1948
1948
1948
1946
1946
1948
1945

Kula
(Dokończenie ze sir. 3)
Rekord świata: 17.58 FONVILLE
sportowych zostało w czasie 0USA (1948).
Rekord polski: 16.06 1IELJASZ — POstaWej wojny częściowo lub zuznań (1932).
pełnie zniszczonych.
zn’szczony-ch» Na uwagą
1948
zasługuje przede wszystkim' odbu
15,95 Łomowski Gdańsk
1946
15,29 Glerutto W-wa
dowa i rozbudowa stadionu Stali
1949
Prywer Łódź
15,15
w Starachowicach, gdzie w bie
1949
14,81 Praski Śląsk
1949
żącym roku ma stanąć trybuna,
14,71 Adamski Poznań
1948
14,40 Krzyżanowski Gdańsk
Wzniesiona rękami robotników.
1948
wiatycri poctiyiniąca.
„Spójnia",
Pieńkowski
W-wa
13,57
Ostatnio
Wojewódzki
Urząd
Kul

1948
13,57 Kornalewski Pomorze
przejmując od miaste boisko „Świ
1948
tury
Fizycznej
w
Kielcach
otrzy

13,36 Hofman K. Poznań
tały“, przystąpiła już do urzeczy
1948
Makulec
Kraków
13,31
mał 2.400.000 zł, na odbudowę
wistnienie planów, przerastających
możliwości Polski przedwrześnioboisk i urządzeń sportowych. Na
wej. Kabel Polski opiera swe -za
Dysk
pierwszy ogień pójdzie zniszczony
10.000 m
mierzania budowy własnych obiek
stadion kielecki, na którym sta
Rekord świata: 55.33 CONSOLINI —
tów sportowych na pomysłach ra
Włochy (1948)
ną do dnia rocznicy Kongresu Zje Rekord świata: 29.99 g ZATOPEK —
CSR (1949).
cjonalizatorskich:
wykorzystaniu
Rekord Polski: 47.46 ŁOMOWSKI —
dnoczenioweg'o
Klasy
Robotniczej
ciepłej wody i budowie pływalni
Polski: 39.11.4 KUSOCIÑSKI
Gdańsk (1948).
nowe trybuny oraz parkan. Na u- Rekord
jako basenu przeciwpożarowego.
(1932).
1848
47,46 Łomowski Gdańsk
wagę
zasługuje
także
wybudowa

1948
Prace już rozpoczęto.
32,10,8 Rielas Gdańsk
1948
45,55 Praski Śląsk
nie nowocześnie urządzonego boi 33,42,0 Mielczarek Wroclaw
1948
1947
44,20 Glerutto W-wa
Ogniwo otrzymało już gotowe ple
1946
1947
33,51,6 Półtorak Łódź
ska
do
gier
sportowych,
piłki
noż
Hofman
Poznań
42,92
tiy 1 zniwelowany teren ne Szwe1949
Więcek
E.
Kraków
33,53,8
1948
42,35 Krzyżanowski Gdańsk
nej i lekkoatletyki w Jędrzejowie, 34,02,6 Więcek A. Kraków
1948
1947
redo-wie: 5 szkół tej dzielnicy nie
Kuźnicki
Łódź
41,63
przy
wyzyskaniu
korzystnych
w
a
1946
Kwiatkowski
Wroclaw
34,03,1
1948
cierpliwie oczekuje na boisko
41,41 Grzelski Łódź
1946
34,13,0 Płotkowlak Poznań
1946
runków terenowych.
Smyła
Śląsk
41,33
Ogniwa.
1946
__
_ Kwaśniewski Szczecin
34,16,2
1947
40,77 Makulec Kraków
1946
34,17,2 Jastrzębski Kraków
1948
Kolejarz - Brda na terenie oko
40,73 Nowak Poznań
1946
WROCLA'W. 25 bm., rozegrany zo 34,30,8 Wirkus Szczecin
ło 8 ha rozpoczął budowę central
stanie
w
Świdnicy
międzyokręgowy
¡
nego stadionu DOKP Gdańsk na
Oszczep
mecz bokserski juniorów Górnego i ?
25.000 widzów. Plan maksymalny
tiO m pł.
Dolnego Śląska.
Itekord świata: 78.70 NIKKANEN
przewiduje również wybudowanie
Finlandia (1938).
Rekord świata: 13.6 DILLARD — USA
Rekord polski: 73.37 LOKAJSKJ
(1948).
Warszawa (1938).
Rekord Polski: 15.1 HASPEL (1S36) 1
1947
SZMID — Poznań (1938).
60,25 Gburczyk W-wa
Heamte! C*®ł*®^6ifska
______
1947
57,41 Glerutto W-wa
15.3 Adamczyk Poznań
1948
1946
56,70 Mikrut Bydgoszcz
15.9 Krzyżanowski Gdańsk
1948
BILA HIS
I® Z HI
1948
16.1 Skalbania Poznań
1948
54,96 Kuźmicki Łódź
1947
16.2 Hospel Kraków
1946
Szendzielosz Śląsk
54,62
16.3 Gierntto W-wa
1948
1948
53,97 Kornalewski Pomorze
16.4 Stawczyk Poznań
1948
1949
53,86 Szelest W-wa
16.5 Drąglewicz Kraków
1948
1948
53,60 Jarzyński Poznań
16.6 Wilczek Śląsk
1949
Związku jest imponujący w stosun dr Załuski został wybrany wlcepreze- i
1947
1949
16.7 Ogloblin W-wa
53,50 Chmiel Śląsk
wolski,
ku do możliwości finansowych. Reno- i sem FIS. Jest to sukces Jakiego PŻN
1946
16.8 Maciaszczyk Łódź
1947
53,20 Maczyk Białystok
wacje tras zjazdowych w rejonie Ka- , nigdy nie miał w swej historii.
otaczają go opieką.
* 1949
16.9 Gralka Śląsk
sprowego, nowe trasy pa Klimczoku, , Reasumując powyższe, należy stwler
Co związek
Związek zrobił
w tym okresie? Skrzycżnym, Czantoiii, znakowanie i dztć.
Związek
:
wodowało, że -Polski .----* że praca PZN, wszechstronna,
MSot
400 m pł.
Narciarski stanął po wojnie wobec
Turystyka narciarska była, jest i Turbacza — to prace PZN. Jako czyn- . odróżniająca się tak wybitnie od prac
Problemu odbudowania nie tylko or będzie podstawą i istotą pracy. I ta nik fachowy Związek bierze udział innych związków, wlelotematowością Rekord świata- 50.6 HARDIN
Rekord
świata:
59.02 NEMETH — WęUSA
ganizacji, ale także podstaw finan właśnie dziedzina pracy była najtru w projektach inwestycyjnych Biura ¡ jest nacechowana stałym postępem.
gry (1919).
(1934).
sowych. Odrodzona Polska stworzyła dniejszym odcinkiem pracy. Trudno- Turystyki przy Min. Komunikacji. Re- Szybki marsz do umasowlenia nar
Polski: 54.2 KOSTRZEWSKI Rekord Polski: 32.19 KORDASZ
Wyjątkowe warunki rozwojowe spor- ,i ści schronisKpwę
schroniskoweji ruuuu
ruchu przygranlcz- mont starych skoczni 1 ópracowywa- , ciarstwa, które powinno stać się na Rekord
Bydgoszcz (1939).
— W-wa (1929).
tu. Poparcie władz państwowych dało
brak zniżek kolejowych
nie nie przez techniczny referat PZN no rodowym sportem polskim, jest po
1 .daje szeroki rozmach w planowa-, pozwalały
początkowo na należyty wych projektów — to działalność dal ważnym wkładem działaczy społecz
pózwalaly
1947
i
1946
51,02 Kozubek Śląsk
61,4
Puzlo
Kraków
_
.j , turystyki.
i---- 4...i-i Dopiero oaratni
niu pracy sportowej. W tych warun- , rozwb
ostatni rciK
rok sza na tym odcinku. Nowe skocznie nych — w naszą odbudowę na od
1949
1948
49,26 Masłowski Bydgoszcz
69,1 Gąsowskl w-wa
w Wiśle — Malince, szczyrku, Wiśle cinku sportowym. Dominująca prze
kach zrozumiałą jest rzeczą, że wy- slęZyto°
■ - z- reorganizacją*"hn-ystykana
-------—'"•*< r
1947
1947
#10,2 Wide! Kraków
49,16 Kocot Śląsk
sitki garstki zapaleńców uzyskiwały
—Łabajowle, Suchej, Rabce, Krym- waga fabrycznych klubów sporto
1949
1Ó48
¡
fio,3 Wdowcz.yk Łódź
46,56 Sobecki Pomorze
w minionym okresie dobre rezultaty. ä%^a^%L.-ja^ae cy, Karpaczu. Szklarskiej Porębie,; wych 1 tworzące się kluby ludowe są
1947
1948
fio,3 Małecki Wrocław
44,97 Sieklel Slask
Żywcu, Nowym Sączu, Nowym Tar-| dowodem, że masy garną się do tego |
Początkowo była naprawdę garstka!
1947
1949
44,fifi Deja Śląsk
61,0 Piechura Wrocław
Kilku ludzi w Krakowie i Zakopa prowadzi PZN, pozwalają przypusz gu, Szczawnicy, są powojennym do-j rodzaju odpoczynku — dającego peł
1948
1948
44,02 Sobota Śląsk
61,1 Abramski Olsztyn
nem.
czać. że nowy okres działalności przy robkiem narciarstwa polskiego. Opra nię zadowoleń fizycznych i estetycz-;
1947
1948
43,15 Krawczyk Poznań
61,8 Rzeźniczek Śląsk
cowane
projekty
skoczni
w
Zwardo

niesie
dalszy
postęp
1
rozwój
narclarnych
i
służącego
za
doskonałą
formę
1947
1948
42,37
Więckowski
Pomorze
fil,
2
Rutkowski
Olsztyn
Już luty 1945 daje pierwszy konkurs
niu
1
Krakowie,
wchodzące
w
stadium
.
poznania
polskich
gór.
1948
1946
01,2
Zalewski
Pomorze
40,85
Zingler
Śląsk
skoków w Zakopanem, a kwiecień S1SportUrbyłykpomyślniejszym odcin- realizacji, uzupełniają wydatnie do
tegoż roku notuje pierwszą wyciecz
robek pi'a' * -vestycyjnych.
kę AZS-u krakowskiego w Tatry. Te- pr= ¿"^c^^^píz^'CyBtkp
pen zaczął się organizować i dzisiaj młodzieżowych, stworzyła nowe ka Słabiej było z wydawnictwami.
mamy już 6 okręgów i 73 kluby nar dry. Ponad 500 zawodników na star Druk regulaminów, wydawnictwo ka Mistrzostwa bokserskie Polski Inmorów
ciarskie. ponad 600 instruktorów i po cie, cyfra przed wojną nieosiągalna, lendarzyka narciarskiego, instrukcji
Odznaki Górskiej, opracowanie roozmocników. 6 sędziów międzynarodo
nlka narciarskiego (do druku) i pod
wych, 48 związkowych i 123 okręgo
wych, 60 przodowników Odznaki Gór mamy czołowej kadry reprezentacyj ręcznika dla wczasowićzów ,,Z nar
WROCŁAW (Tel.). Odbywają się I sklego (Warszawa); Morawski Szczę Antkowiak (Gdańsk) — Kempę (Si.)*,
skiej. Cyfry te mówią same za siebie. nej na poziomie przedwojennym — tami w góry“ (do druku) to tymcza
Nowaka (Pomorze). Waga mu S'tanikowski (Łódź) — Jachimowicza
sowe rezultaty. W dziedzinie nauko tu bokserskie mistrzostwa Polski | clm)
Centrum Wyszkolenia PZN szkoliło
wbKS
wej dwie komisje, a mianowicie: le juniorów. Poziom walk dobry, nie- sza — Napieralskl (Wrocławi poko - (Śląsk). Lekka — Dębisz (Łódź) zwy
nie tylko kadry instruktorskie, ale
karska
i
śniegowo-lawmowa,
prowa

które
aponíanla,
jak
Szezyrkowakiego
nęł
Szczurka
(Śląsk);
Linklewski ciężył Hec h ta (Śląsk). Pólśrednia —
także i masy początkujących. W jed był
sprawdzianem osiągnięć powojenDyl
' 4 i dzą badańia, których wyniki będą pu z Dziurowlczem: Debisza z Heehteni (Szczecin) — Potockiego
(Łódź): Ma- Przybylak (Poznań) pokonał DreżewJ , sprawuwaMci»
Lnarciarstwa
__ :
Y-iz-ilcŁ-indn
nym tylko roku 1947/8 przeszkolono nych
polskiego tak
tak DOC
pod . blikowane. Badania pól wiecznych i Karpińskiego z Każmierczaklem by Jewskl . (Poznań) - Zdzlennickiego
skiego (Pomorze); Pietraszak 'Porno
JOOO ludzi. A zawodnicy? Przekroczy sssr^ssffiĘ- ąg:
— -----Burzyńskiego
'Kraków);
śniegów W Tatrach i lawiniastych te ty pod względem technicznym 1 kon- (Szczecin); Łukasik (Kraków) — Ol- rze)
.
---- ---------------,, Dęliśmy liczbę 1600. Jest to najwyższa
renów
stanowią
poważną
pozycję
w
dvcvinym
znacznie
lepsze
aniżeli
fiszanskiego
(Rzeszów);
Piński
(Porno,
blński (Wroclaw) — Pucha (Lublin);
J-yfra od chwili istnienia PZN. W ju T-Ä Ä’Ä pracach Związku. Na terenie między
rze)
—
Lichuclńskicgo
(Gdańsk);
Grzy
Każmierczak
(Poznań)
------------------,
Karpińskie
nałowe
walki
seniorów
w
czasie
ostat
u—
łj..-,.-.,
bileuszowym roku 30-leCla istnienia
wocz (Śląsk); Frydrycha (Śląsk). Ko- go (Warszawa); Nagajski (Łódź) — Zie
narodowym, od samego początku, tj. nich mistrzostw.
PZN osiągnął normę organizacyjną.
Warszawa: lińskiego (Gdańsk). Średnia — Ziębic
sggsg od kongresu w Oan (Francja), FZN W pierwszym dniu uzyskano wy gucia — Szczurkowskl
Jest to niewątpliwie wynikiem tego,
odegrał poważną rolę. Przedstawiciele niki: ' Waga papierowa — Beczer zwyciężył Dzurowlcza (Śląsk). Piór ki (Wrocław) pokonał Skalskiego
J® sprawami narciarskimi interesują
Związku byli u władzy FIS (Federa (Gdańsk) pokonał Piechowiaka 'Po kowa — Bargiel (Szczecin) pokonał (Łódź). Półciężka — Deringer (Szcze
Pasławskiego (Kraków); Ścigała (Po cin) zwyciężył Wierzbowskiego (Po
wybitni przedstawiciele władz
tion International de Ski), a ostatnio
Państwowych. Premier Cyrankiewicz,
na
kongresie FTS w Oslo wiceprezes znań); Leszczyc (Rzeszów) Maćkow- znań) — Bańkowskiego (Gdańsk). morze).
_ ł. ¡Aolinl/i'íhvn'i T tf*TÍ doTOfoP^
jako prntni-i'.
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R. Małachowski

RAŹDY z nas pamięta zimowe 66 schronisk
dni roku 1945, gdy po wypar

ciu okupantów niemieckich
przez zwycięską bratnią Armię
Radziecką obejmowaliśmy placówki
pracy- Pustka, powybijane okna,
zdewastowane fabryki i domy — to
podstawy, od których zaczynaliśmy.
Wielokrotnie po prostu opadały rę
ce — i myśl nie mogła nadążyć za
narastającymi problemami. Ale z uporem i wiarą w przyszłość Polski
Ludowej łamaliśmy się sami z sobą
— by odnieść największe zwycię
stwo: nad sobą samym!' Tak było
wszędzie — tak było i na naszym
odcinku pracy.
A praca ta nie była łatwa. Bo or
ganizacyjnie trudniejsza niż wiele
innych. Kilkadziesiąt obiektów roz
rzuconych od Cieszyna po Poprad.
Każdy wołający o pomoc i o remont
— i kilku nas zaledwie wiernych
idei gór, którzyśmy się odnaleźli —
i zupełny brak środków pienięż
nych. Bo przecież wtedy państwo
miało głębsze i ważniejsze troski
niż nasze. Dziś jest już inaczej i
rząd opiekuje się turystyką nie tyl
ko słowem. Ale wówczas? — Do
prawdy był to olbrzymi sukces gdyż
bez żadnej pomocy z zewnątrz, pod
koniec 1946 roku 26 schronisk było
zabezpieczonych i czynnych!!!
Ocalenie wielu obiektów było nie
mai zawsze zasługą wyników poje
dynczych osób lub pewnych gru
pek ideowych. I tak mówiąc o tym
okresie trzeba wspomnieć mgr. T.
Wróbla — wiceprezesa PTT, o osiągnięciach w okolicach Bielska i
Żywca, o grupie młodych ludzi ra
tujących schroniska tatrzańskie, czy
o wysiłkach dzierżawcy schroniska
pod Babią Górą R. Wielgusą. Cen
trala Towarzystwa mieszcząca się
w Krakowie uruchomiona z począt
kiem lutego 1945 roku podjęła trud

1400

km

wybudotuanch

Zdobycze

Badania

szlaków

alpejskie

naukowe

reorganizacji i reaktywizacji całego
towarzystwa. Szczęściem ocalał lo
kal ze znaczną częścią inwentarza
zajęty przez niemiecki „Alpenve
rein“. ocalała dzięki temu i wspa
niała biblioteczka PTT.
Rok 1947 stanowi moment przeło
mowy w dziejach PTT. Na czele to
warzystwa staje jako prezes ob.
min. Władysław Wolski ówczesny
wiceminister, a dzisiaj minister Ad
ministracji Publicznej. Do Zarządu
Głównego wchodzą tacy ludzie jak
poseł Reczek i inni, obok starych I
działaczy z rektorem prof. dr. W.
Goetlem na czele jako wicepreze
sem.
Wśród innych potrzeb społecz
nych zaczyna państwo zaspakajać
i potrzeby turystyki górskiej, łożąc
hojnie na ten cel. Toteż rezultaty
stają się szybko widoczne. Wystar
czy przytoczyć osiągnięcia i stan za
gospodarowania gór naszych w
chwili obecnej.
W dziale schronisk dysponujemy
obecnie 66 schroniskami, domami
turystycznymi, hotelami i stacjami
turystycznymi o przeszło 2540 miej
scach noclegowych. Największe ro
boty w tym dziale to odbudowa
schroniska na Ornaku i na Hali
Kondratowej w Tatrach, kapitalne
remonty schronisk w Zwardoniu i
na Skrzycznem i -JÉd Jeziorem Roż
nowskim w Beskidach, na Śnieżni-

ku Kłodzkim, Śnieżce, Szrenicy i w
Jeleniej Górze oraz, dziesiątki in
nych mniejszych remontów.
W dziale szlaków turystycznych
w ciągu jednego ty Iko rokuyOdnowiono ponad 1400 km szlako barw
nie znakowanych oraz wyrementowano nartostrady w Tatrach.
W dziale szkoleniowym, urucho
miono szkolenie zarówno taternic
kie, jak i przewodników tatrzań
skich i przodowników turystyki
masowej. W 1948 roku przeszkolono
mimo nikłych możliwości finanso
wych ponad 100 osób a na rok bie
żący planowane jest przeszkolenie
około 500 osób. Dział ten spoczywa
w rękach Komisji Wyszkoleniowej
z dyr. Wojsznisem na czele.
Ratownictwo to przede wszystkim
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe — sekcja autonomiczna
PTT znana powszechnie pod skró
tem TO PR kierowane przez mgra
Pawłowskiego, planuje rozszerzyć
swą działalność zimową również i
na Karkonosze, gdzie smutne doroku 1947 dowiodła, że młode poko
lenie powojenne stoi na najlepszym
poziomie i ze spokojem możemy or
ganizować wyprawy w wyższe gó
ry świata. Taki materiał. Niewiele
osób zdaje sobie sprawę, że osiąg
nięcia polskiego alpinizmu — prze
tłumaczone na język boiskowo-spor
towy dają polskiemu alpinizmowi

pierwsze miejsce wśród gałęzi pol
skiego sportu (zdobycie Nanda Devi
East — 7430 ml.
Prace naukowe — to przede wszy
stkim (obok subwencjonowanych
prac badawczych) muzealnictwo i
badania jaskiniowe. Przebudowa
dawnego Dworca Tatrzańskiego w
Zakopanem z przeznaczeniem na
poszerzenie Muzeum Tatrzańskiego
im. Chałubińskiego i na stację ba
dawczą naukowo-górską. To naj
większe osiągnięcie na polu muze
alnictwa. Na czele Muzeum Tatrzań
skiego stoi od wielu lat znawca
Tatr dyr. T. Zborowski. .

Or/GWicz
Pięciolecie

ZEBRAĆ dorobek pięciolecia Pol

ski Odrodzonej w dziale sportu
szkolnego nie jest sprawą prostą
tym więcej, że okres sprawo
zdawczy za rok ubiegły, tj. 1948-49 nie
został jeszcze skompletowany. Dru
gą trudność stanowi tu pewna nie
ustalona jeszcze forma organizacyjna
samego vportu w szkole i brak ko
mórek nadrzędnych, któreby doko
nania na polu sportu w szkole ściśle
rejestrowały i zbierały.
Tym niemniej dorobek sportu szkol
nego a ściśle mówiąc dorobek Mini
sterstwa Oświaty na tym odcinku ży
cia i pracy szkolnej. dorobek po
szczególnych okręgów szkolnych i
większości szkół za okres od 1945 ro
ku jest ogromny, nieproporcjonalnie
wielki do stojących do
-3" dyspozycji
J
'™"n
nauczycielstwa wych. fiz. — bo na
nauczycielstwie opiera dę przecież
głównie rozwój sportu w szkołach —
środków materialnych i pieniężnych.
Zaczęło się w r. 1945 z niczym. Zde
wastowane sale, zniszczone boiska lub
ich brak w ogóle, znikoma ilość urządzeń sportowych jak pływalnie
balseny i przystanie, zupełny brak
sprzętu i w dodatku niedomiar ludzi
wykwalifikowanych a nieraz brak ich
zupełny, brak programów i wytycz
nych — oto obraz jaki obserwowa
liśmy na wiosnę 1945 roku.
Ale istniał zapał i entuzjazm, tak
wśród nauczycielstwa jak i samej
młodzieży. Niewielkimi stojącymi do
dyspozycji środkami finansowymi i
pracą własnych rąk przystępuje mło
dzież do niwelowania terenów i bu
dowy boisk, remontuje się kajaki i
łodzie

sportu

Za przykładem Warszawy Idą ko- , Rok 14143 przynosi wreszcie — nie
lęj.no Poznań, Lublin, Toruń, Kato- | możliwą do zrealizowania przed woj
wice, Kraków a w następnych latach ną — próbę Ogólnopolskich Zawodów
Wroclaw, Olsztyn i Szczecin. Ruszać Sportowych we Wrocławiu. Dzięki
się poczynają coraz to żywiej i mniej inicjatywie ministra Oświaty dra
sze ośrodki Działdowo, Płock, Gnle- Stan. Skrzeszewiskieigo, młodzieżowa
zno. Jarosław. Rawicz... — Ogniskami I :mpreza wrocławska stała się punk
sportu szkolnego są w tym okresie tem zwrotnym w dziejach sportu
Międzyszkolne Kluby Sportowe, bądź szkolnego w Polsce. Znaleziono fun
to reaktywowane (Lublin, Gniezno dusze aby umożliwić młodzieży szla
Inowrocław), bądź nowo tworzone. chetne współzawodnictwo sportowe.
Młodzież ideologicznie mocno przygo
Rok 1947 przynosi normalizację w towana okazała się godną zaufania.
pracy nad usportowieniem szkoły. Jej postawa i karność, dyscyplina
Wielomiesięczna praca Komisji Pro sportowa i rycerskość w walce, jej
gramowej Ministerstwa Oświaty kon wyniki były żywą ilustracją dorob
kretyzuje m. in. i sprawę programu ku na odcinku pracy sportowej. Rów
usportowienia młodzieży. Według wy nolegle z tymi zawodami odbywają
tycznych sport uzyskał w szkole nie- się we Wrocławiu Ogólnopolskie Za
tylko równe prawa z gimnastyką, ale wody Szkot Przysposób i en ia Prze
n.a pewne sporty (pływanie, narciar mysłowego.
stwo. gry) zwrócono specjalną uwa
gę. Wprowadzono obowiązkowe przy Idea ogólnopskich igrzysk sporto
sposobienie sportowe, na które prze wych została przyjęta*. Czerwiec 1949
znaczono specjalne 2 godziny w ty przyniósł I oficjalne Igrzyska Szkol
godniu na klasę. Sprecyzowano w ne w Warszawie. Imponujące w swo
programie cele nauczania na godzi jej masie i przebiegu, wspaniałe w
nach przyspos. sport., wprowadzono swoim rozmachu organizacyjnym.
obowiązek poznania przez młodzież frapujące wynikami i stanem wy
przepisów i umiejętności sędzio szkolenia obudziły one olbrzymie
wania. podstawowych zasad z zakre
w najmniejszych na
su higieny sportowej. sprzętu spor zainteresowanie
wet środowiskach szkolnych i pobu
towego i umiejętności jego konserwo dziły
nauczycielstwo w. f. i mło
wania. Zwrócono uwagę na koniecz
do zainterosiowania się spor
ność przyswojenia sobie przez mło dzież
tem
w
stopniu nigdy dotychczas w
dzież kultury sportowej, kultury ja Polsce nienotowanym
.
ko zawodnika i jako widza, i przyswojenie sobie dobrego obyczaju Alle i na odcinku sportów zimowych
sportowego.
zrobiło się bardzo wiele. Uzgodniona
Obok kursów, mających na celu praca szkoły z Polskim Związkiem
szkolenie nauczycielstwa, przeprowa Narciarskim w postaci dziesiątek kur
dza się szereg kursów doszkalają- sów szkoleniowych, pomoc Główne_ -i. ; •,.v,i4:ib-o.rvx7in"V:í'3i właśnie W

02
Masowe tańce młodzieży

sie zaczyna międizy-szkolne i między
klasowe współzawodnictwo sportowe.
Przykładem świeci Warszawa, ta
zmijnowaha i zdewastowana Stolica

międzyszkolne zawody o mistrzostwo
szkolne stolicy w siatkówce, lekkiej
atletyce i piłce nożnej. Zimą 1946 ro
ku Warszawa organizuje na basenie
na pół zwalonego gmachu Polskiej
YMCA pierwsze. powojenne za
wody pływackie a na wiosnę tego
samego roku zawody w piłce nożnej
koszykówce,, szczypt orniaku, Jordance 1 w lekkiej atletyce.

szkolnego

W

dziale sportu. Sprawa ta — jeszcze
nieukońezona — jest dowodem nie
ustannej troski władz o podnoszenie
tężyzny i sprawności młodzieży, jest
dowodem, że w Polsce Ludowej zwię
kszenie
potencjału biologicznego
młodzieży i społeczeństwa przez spor
ty obozownictwo, turystykę . me jest
czczym hasłem, ale realnym odcin
kiem planowej pracy.
Młodzież szkolna coraz to częściej
ma możność podnoszenia swoich umiejętności sportowych i uzdolnień
na specjalnie organizowanych w cza
sie wakacji obozach (Sieraków. Zło
cieniec. Ostróda. Giżycko). Powstają
ośrodki szkoleniowe sportów wod
nych. wciąga się młodzież do żeglar
stwa.
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jącyoh praw» noszenia na piersiach
Orła Białego — wystąpiło ich 37!
Sport szkolny zaczyna rozwijać się
w nowej Poisice w niebywałych wy
miarach i rozmiarach. Rzeczą nowego
sześciolecia będzie stworzenie dla
tych milionowych mas mocnych zrę
bów organizacyjnych i fundamentów
materialnych. A wówczas staniemy
się znowu potęgą sportową.
Zygmunt Orłowicz

Badania jaskiniowe prowadzone
przez ob. Zwolińskiego, doprowa
dziły do odkryć złoży kości przed
historycznych, których badaniem
zajmuje się spęcjalna Komisja Pol.
Akad. Umiejętności, do ciekawych
odkryć w grocie', Kułackiej oraz zna
lezienia drugiego wejścia do Mylnej
Groty (w Kościeliskiej Dolinie) i
jej udostępnienie dla turystów.
Dział wydawniczy będący zawsze
chlubą PTT (ponad 230 pozycji w
ciągu 75 lat) i od 1945 roku kwitnie
bujnie. Wydano dwa dalsze roczni
ki Wierchów (tomy XVII i XVIII
i XIX w druku) dwa roczniki Ta
ternika, szereg przewodników, jak
„Po Tatrach“, „Ziemia Krakowska“,
„Po Beskidach“, tom I a drugi jest
świadczenia ostatniej zimy wołają
wielkim głosem o stworzenie ta
kiej placówki.
Ruch alpinistyczny — wysokogór
ski polski o wspaniałych tradycjach
przedwojennych wypraw egzotycz
nych w góry Ameryki, Afryki, Azji
oraz w arktykę Ruwenzori, w góry
Atlasu, Andy, Himalaje, na Szpicberg, Grenlandię i inne, rozwija się
zarówno wszerz, jak i wzwyż. Dzie
siątki młodych wysokogóreów gar
nie się do Klubu Wysokogórskiego
PTT, który pracuje z dr. Dorawskim jako prezesem na czele, któ
ry umożliwia im szkolenie w sze
regu kursów i w skałkach podfcra-

kowskích, w zimowych kursach ta
trzańskich.
Wyprawa treningowa w Alpy %
w opracowaniu, IV wydanie zbioro
wej redakcji dawnego przewodnika
prof. Sosnowskiego „Informator P.
T. T. 1948 i „Informator PTT 1949",
„Poradnik dla wycieczek górskich"
pióra mgra Krygowskiego, szereg
map i wiele drobniejszych. Dział
ten spoczywa w rękach wicedyrek
tora PTT mgra W. Krygowskiego.
Narciarstwo to przede wszystkim
Sekcja Narciarska PTT Zakopane,
a obok niej sekcja narciarska w
Bielsku i Watra z Cieszyna. Wia
domo powszechnie, że Sekcja Nar
ciarska PTT Zakopane to najsilniej
szy obecnie klub narciarski w Pol
sce, klub Bronka Czecha i Staszka
Marusarza, mający dziesiątki skocz
ków i biegaczy zjazdowców. Toteż
większość tytułów mistrzowskich co
roku staje się ich łupem i oni sta
nowią trzon polskiej reprezentacji
narciarskiej. Na zakończenie spra
wy organizacyjne. Do marca 1948
PTT osiągnęło liczbę 23 oddziałów
17 kół, 9 delegatur oraz. 8300 człon
ków.
Ze słuszną dumą spoglądamy
wstecz zarówno na całokształt 75 lat
pracy — jubileusz w ubiegłym roku
pod Protektoratem Pana Prezyden
ta R. P. Bolesława Bieruta — jak
i na wyniki ostatnich 4 łat. .
B. MAŁACHOWSKI

Si. Tabczyński
Orbis w służbie turystyki masowej

SLOGAN, że Polska jest rajem zonie letnim zrealizowało też sze 0 Warszawy na Pojezierze Mazur
dla turystów“ jest zigodny 0 rze reg zagadnień związanych z upow skie autokarami „Stalowa“ | i „Błę
czywistością. Bogactwo zabytkowe szechnieniem turystyki i wypoczyin kitna strzała“ które wyjeżdżają cc
i architektoniczne, oryginalność re ku, a to: pobyty wczasowe na wsi, sobotę rano do Giżycka, położonego
gionalna, czy piękno krajobrazu wczasy niedzielne i ośrodki wypo- na obszarze wielkich jezior * mazur
skich. Uczestnicy wycieczek mają
spotyka się we wszystkich niemal czynkoWe nad morzem.
malo
POBYTY WCZASOWE NA WSI możność spędzenia 2 dni w malodzielnicach.
Turyści zwiedzający Polskę, ma zorganizowane są w malowniczo po wniczej miejscowości, zam-ieszikując
ją obecnie zapewnione środki do łożonych miejscowościach o walo tam w wygodnym hotelu.
godnego przenoszenia się z miejsca rach klimatyczno - leczniczych na
Poza tym. jako nowość wprowa
na miejsce dzidki sprawnie kursu „szczerej wsi“ wśród sosnowych la dza „Orbis“ tziw. wczasy n.chome
sów.
nad
rzekami
lufo
jeziorami.
jącym kolejom, statkom rzecznym
¡polegające na tym, że świat pracy
i morskim, autokarom międzymias Akcja „zbliżenia miasta ze wsią“ może korzystać z pociągów, ramo
towym i turystycznym, nie mówiąc będzie rozszerzona do tego stopnia, wych kursujących na określonym
by tysiące robotników i inteligen trasach i zatrzymujących się na kroi
już o gęstej sieci linii lotniczej.
pracującej! wraz z rodzinami kie postoje w miejscowościach
Wszelkie sprawy związane z tu cji
spędzało
wolny czas na łonie natu atrakcyjnych pod względem turys
rystyką międzynarodową t krajową ry. Pierwszymi
miejscowościami ną tycznym.
załatwia u nas Polskie Biuro Po takie pobyty wybrano
nad
dróży ,,Orbis“, które rozporządza Wisłą położone wsie w pięknie
Wycieczki takie zorganizowane
Du
własnym taborem kolejowym, ho nin owo i Dobiegniewo. gminie
do będą pod hasłami: . Poznaj morze
telami. autokarami turystycznymi, tych miejscowości odbywaDojazd
się stat „Poznaj góry“! „Poznaj wielkie
posiada gęstą sieć placówek w kra kiem z Warszawy lufo koleją
do miasta Polski“! Podobnie pomyśla
ju oraz za granicą. Ożywienie mię Płocka czy Włocławka a stamtąd
na jest organizad: a krótkich wycie
dzynarodowej wymiany turystycz statkiem lub furmankami.
czek morskich, które będą kilkudn-o
nej między Polską a innymi kraja
WCZASY NIEDZIELNE polegają wymi wczasami podczas których sta’
mi przyczyniło się do zawarcia ukła na umożliwieniu mieszkańcom wrel ki będą kursowały na trasie Szcze
dów z zagranicznymi Biurami Po kich miast spędzenia wolnego od cin — Gdynia lub będą wyjeżdża
dróży. jak: z Czechosłowackim „Ce- pracy dnia w podmiejskiej miejsco ły na pełne morze.
M
dokicm" bułgarskim „Balten em“,
ości, posiadającej las j w.odę. Po
Autokary wycieczkowe „Orbisu,
węgierskim „Ibuszem“ oraz skandy w
ciągi
wycieczkowe
specjalnie
na
tein
służące turystom polskim i zagra
nawsldmi organizacjami podróży.
cel przeznaczane obsługują chę nicznym odbywają wielkie wypra
*
tnych do korzystania z tych imprez. wy po kraju. Najbardziej atrakcyj
Zagadnienie urlopów wypoczyn Do programu takiej wycieczki włą ne trasy takich wycieczek pro®
kowych traktuje się obecnie
"
'. w
. czone są produkcje artystyczne i dzą przez Pojezierze Mazurskie,
Polsce odmiennie niż w latach uibie orkiestry. Zaopatrzeniem w żyw Dolny Śląsk i Karkonosze, Pomorze
gły.ch, a zupełnie inaczej niż w la ność zajmują się spółdzielnie spo Zachodnie Gdańskie Okręg
tach przedwojennych. Tendencja żywcze lub PCH.
dzielenia czasu wypoczynkowego ' OŚRODKI
WYPOCZYNKOWE 8SÄÄ"*
między latem a zimą zyskuje obe- ___
NAD _______
MORZEM zorganizowane bę- polską.
,
cnie wśród mas pracujących coraz dą"na szeroką "stelę” Na razie uruPolskie Biuro Podróży „O@*
to więćej zwolenników. W ubie chomiono na dieres czerwiec —
głym sezonie jesienno - zimowym, wrzesień w Juracie — na półwys poza trzema warszawskimi oddz
zorganizował ..Orbis“ pobyty w pie helskim ośrodek składający się łami posiada 34 własne plącowtki
uzdrowiskach i miejscowościach kii z 10 wil. Jurata posiada piękną pla kraju oraz szereg zia granicą.
matyeznyioh Polśki (Zakopane. Kry żę. sosnowy las i dobre warunki
szkołach.
nica, Räbka, Kudowa, Polanica. mieszkalne. W dalszym etapie prze
Fot. Franckowiak API Duszniki Karpacz). W Szklarskiej widziane jest zakładanie ośrodków i coraz to bardziej służą potrzebotói
demokratycznej Polski i klasie P
go Urzędu Kult. Fiz. przy zaopatry Porębie — cennej stacji klimatycz na całym wybrzeżu polskim.
waniu kursów w InstruiktriTÓw, nar nej na Dolnych Śląsku, posiadająWarto jeszcze wspomnieć o sta ™jąCa’
St. Tabaczyński
ty i buty przyniosła w efekcie w ' cej rozległą skalę mikroklimatów, łych, cotygodniowych wycieczkach
setki idące kadry młodych narcia ,,Orbis“ rozporządza własnym ob
rzy i przodowników narciarstwa.
szernym nowocześnie urządzonym
hotelowym, położonym
Podobnie jak w innych działach gmachem
sportów młodzież szkolna i w nar centrum uzdrowiska. Z okazji wiel |
ciarstwie z roli ..narybku" przeszła kioh imprez sportowych, odbywa Redaguje Komitet: Adres Redakcji: Katowice, ul. Młyńska 9. telefony
do zaszczytnej- roli zrębów czołowk1 jących się w Tatrach j Karkono SS. "5TSS
ifftKawwrstó
aportowej. W niejednym dziale spor szach, instytucja ta zorganizowała
towym trzony reprezentacji okręgo; specjalne wycieczki.
wyeh i tej najbardziej zaszczytnej
PBP .Orbis“ rozszerzając ostat
reprezentacji państwowej opierają na nio swój zakres działalności tury wice. ul. 3 Maja nr 12 - Redakcja warszawska Warszawa ul ^ar
uczennicach 1 uczniach naszych szkół stycznej. zorganizował własne ośrod
Gdy na Igrzyskach Szkolnych w cza
czytelnik“ Katowice, tel. 309-73. (wewn. 08) i 308-01. Prenumerata
sie ceremonii wciągania na maszt ki wypoczynkowe, które służą o
flagi narodowej kazano wystąpić z każddj porze roku, przede wszyst na z odbiorem na miejscu w Katowicach zł 80—, z przesyłką P<’czt-Rz‘o21184
szeregów uczennicom 1 uczniom, ma kim światu pracy. W bieżącym se

