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Fragment biegu na 10.000 m. Prowadzi Więcek (Kra
ków), zwycięzca biegu, za nim Plotkowiak (Poznań)
i Jurzak (Śląsk).
Fot Zank
Polska

Rekord

Na stadionie W.I*. w Warszawie:
Zawodnicy w biegu na 3.000 m z przeszkodach
na przeszkodzie Biernat i Kielas. Fot.
£

-Rumunia w lekkiej

Świnia

i

6

rekordów

lekkoatleci

ustalili

MOSKWA (tel). Międzypańst
wowe spotkanie lekkoatletyczne
ZSRR — Czechosłowacja zostało
dokończone w poniedziałek. Przy
niosło ono ostatecznie zwycięstwo
zawodnikom radzieckim 194:119.
Drugi dzień zawodów stał na je
szcze wyższym poziomie niż dzień
poprzedni. Mecz obfitował w bar
dzo dobre wyniki, czego dowo
dem ustalenie 6 nowych rekor
dów Związku Radzieckiego, z któ
rych jeden jest nowym rekordem
świata. Ustanowiła go zawodnicz
ka Chmielnickaja w rzucie oszcze
pem wynikiem 49.59 m. Rekord
świata w tej konkurencji należał
dotąd do Austriaczki Baumy i wy
nosił 48,63 m. Zaznaczyć należy,
że zawodniczka radziecka, Majuczaja, miała już rzut ponad 50
metrów. Zawodnicy Czechosłowa
cji ustalili w tych zawodach również 4 nowe rekordy krajowe.
(Ciąg dalszy na str. 2)

atletyce

krajowych
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rekord

świata

dziesi ęcioboju

BUDAPESZT (tel.) Na tegorocz
nych światowych akademickich
igrzyskach sportowych, które od
będą się w Budapeszcie, wezmą
również udział sportowcy radziec
cy.
Jak ostatnio ogłosiła prasa za
graniczna, doskonały dziesięcioboista, Heino Lipp, który również
startować będzie w Budapeszcie,
powziął zamiar zaatakowania re
kordu światowego w dziesięcioboju.

■

Lipp

CSR-Polska na żużlu
PRAGA, (tel.) — Jak donosi prasa
w dniu 9 września odbędzie się
w Ostrawie mecz motocyklowy ńe
żużlu pomiędzy reprezentacjami
Czechosłowacji i Polski.
Przed spotkaniem najlepsi moto
cykliści CSR wyjadą do Polski na
kilka występów. Wystąpić mają
oni w Katowicach, Warszawie
i Grudziądzu.

/Youżoczefc «górskim mistrzem

Z lewej mistrzowska sztafeta Í^IOO m ZKS Budowlani Lechia Gdańsk; z prawej — czołowi średniodystansowcy: Korban (Spójnia Gdańsk). Statkiewicz (mistrz Polski na 800 m) i Barteck- (Poznań)
llllllllllllllllllllllllllllllll^

Akcja

stateczna

glfRikćw - sprteweéw

Masłowski z Bydgoszczy — mistrz Morończyk jest wciąż niepokonau
w Polsce w skoku o tyczce
Polski w rzucie młotem
Fot. Zank
Fot. Zank

ITioślarze PofaM i Wigier

KATOWICE. — Zrzeszenie Spor
towe Górnik, w trosce o bezpie
czeństwo swych zawodników, za
inicjowało zbiórkę specjalnego fun
duszu rezerwowego, który będzie
przeznaczony na leczenie i odszko
dowanie dla zawodników, którzy
w czasie treningów, czy zawodów,
ulegną nieszczęśliwym wypadkom.
W myśl postanowienia z pomocy
korzystać będą także zawodnicy,
którzy w okresie czynnego upra
wiania sportu zapadną na ciężkie
choroby. W związku z powyższym,
kluby, i koła sportowe Zrzeszenia
Górnik opodatkowały się na rzecz
funduszu ubezpieczeniowego w wy
sokości 10 zł od zawodnika.
Inicjatywa Zrzeszenia Sportowe
go Górnik jest godna pochwały i
naśladowania. Tak pojęta opieka
nad zawodnikiem przyniesie dobre
Porażka

rezultaty, gdyż ryzyko, jakie ist
nieje w każdej dyscyplinie sportu,
jest w dużym stopniu powodem
absencji wielu utalentowanych jednostek. Ubezpieczenie ma również
aspekt moralny, gdyż zawodnik
wyczuwa dobrą wolę w stosunku
do siebie i wie, że celem zrzeszenia
jest podwyższenie stopnia zdrowot
ności sportowca, a nie walka o wy
nik jego kosztem.

Dyr. WU'KF w Krakowie, ppłk. Kasprzyk, składa gratulacje Nowe i .;
kotoi po zdobyciu górskiego mistrzostwa Polski.

Bernarda

Włochy-Francja 3:2
o

polski, Ko
Węgierka, llora Bohn, wygrała wy- Utalentowany wioSlarz
zapowiada
»cig jedynek na regatach w Byd cerka zena Szczecina,
następcę Vereya.
goszczy.
Fot. Osmański.
Fot. O6«iaj3>ú.

puchar Davisa

PARYŻ. W finałowy*i spotkaniu tenisowym o puchar Davisa w strefie
europejskiej Włochy pokonały Fran
cję 3:2. W ostatnich grach pojedyn
czych Abdesselam (Francja) zwycię
żył Del Bello 6:3, 6:4, 6:2, a w decy
dującym spotkaniu Cucelh (Włochy)
pokonał Bernarda 8:6, 4:6, 6:0, 6:1.

Nowoczek wpada pierwszy na metę w Morskim Oku; z prawej: Wygi enda po ukończeniu wyścigu doznał
kur czu mięśni. Masaż usunął dolegli w ość.
Fot. e. Weslowski

Z
Polska - Rumunia

w

lekkiej

walk

o

drugą

ligę

atletyce

Nadchodząca niedziela na fspncie Budowlani, przerwanego w Krakowie niedzielę w Lesznie, gdzie Polonia
walk o awans do drugiej ligi zakoń przy stanie 1:1, który to stan uwzglę jest bardzo niebezpieczna.
WARSZAWA. (Ul.) — W nad konkurencjach męskich drużyny
W rozgrywkach międzyokręgo czy rozgrywki z wyjątkiem grupy dniony został w tabeli,
W grupie drugiej faworytem jest
chodzącą niedzielę ( poniedziałek Gwardii z Bydgoszczy ¡ Warty z wych kluby te zostały wyelimino drugiej, gdzie pozostały do rozegra W grupie trzeciej razem idą dwa mistrz
Zagłębia, które nareszcie dojeszcze 2 mecze sosnowieckiej
odbędzie eię w Warszawie, na sta Poznania, a w konkurencji żeń wane, z uwagi jednak na to, że re nia
zespoły
kolejarzy
Brda
z
Bydgosz

czekałoby
się swego przedstawiciela
Stali z Ogniwem i Stalą z Bobrku. czy i Kolejarz z Gdańska. Gdyby oba
dionie Wojska Polskiego, między skiej zespoły Stali (Pogoń) z Ka prezentują one bardzo wysoki po W
w drugiej lidze. Sosnowiecka Stal
pozostałych grupach zapadnie w
państwowy mecz lekkoatletyczny towic i Międzyszkolnego Klubu ziom, postanowiono dopuścić je do niedzielę decyzja, kto wejdzie do fi zespoły wygrały w niedzielę wów która kroczy narazle bez utraconego
czas o pierwszym miejscu zadecydu punktu, posiada jeszcze trudne zapolska — Rumunia w konkuren Sportowego Czarni z Wrocławia.
nałowych rozgrywek o awans.
rozgrywek finałowych.
je lepszy stosunek bramkowy. A ten danie, o ile w niedzielę wygra w
cjach męskich. Będzie to pierwsze
Terminarz
przewiduje
następujące
przemawia
na korzyść gdańszczan. Janowie, wówczas ma pewne mielce
po wojnie oficjalne spotkanie re
mecze:
Nie należy jednak zapominać, że w finałowych rozgrywkach, Porażka
prezentacji Polaki.
GRUPA I: Resovia — Kolejarz Prze gdańszczanie mogą się potknąć w przesunie decyzję o dwa tygodnie.
Nowe rekordy
PZLA powołał następujących za
myśl, Budowlani Kraków — Stal
Starachowice,
wodników dó reprezentowania barw
polskich: Stawczyk, Lipski. Buhl,
GRUPA H: Stal Bobrek — Ogniwo
23 października
lekkoatletów radzieckich
Adamski, Kiszka, Mech, StatkieWrocław, Górnik Janów — Stal
wicz, Korban, Kwapień, Puchocki,
Sosnowiec,
Potrzebowski, Widerski, Klelas,
GRUPA III: Pionier Szczecin —
Polska-CSR
Biernat, Boczar, Więcek II, PłotkoBrda Bydgoszcz, Polonia Leszno
(Dokończenie ze sir. O
wiak, Adamczyk, Sucheński, Skał— Kolejarz Gdańsk,
bania, Brzozowski, Morończyk, Ma
KONKURENCJE MĘSKIE:
Bardzo emocjonujący przebieg
GRUPA IV: Włókniarz Częstochowa
łecki,
M, Hoffman,
Kuźmicki,
200 M: 1 Karakułów (Í8SIR
21.7;
— Proch Pionki, Concordia Piotr
bieg na 5000 m z udziałem
Ogłobin, Wdowczyk, Puzio, Łomow- miał
2. Horde (CSR) 21.8; 3, Sime (CSU)
w piłce nożnej
ków — Sparta Zamość,
Zatopka.
Walka
między
Zatop«,
ski, Prywer, K. Hoffman, Walczak,
22.1; 4, Sanadze (ZSRR) 22,3;
V: Orlęta Łuków — Ko
Szendzielorz, Sumiński, Sidło, Sze kłem a zawodnikami radzieckimi
50000 M: 1. Zatopek lCiSH) 14.29; 2. GRUPA
lejarz Olsztyn, Znicz Pruszków —
PRAGA (tei.). Komisja techniczna cky, Ypser, Vican, Benedikovic, Kou
była dramatyczna i zakończyła się Kazancew (nowy rekord ZSRR) 14.30;
lest, Masłowski, Sobota.
Gwardia Białystok.
COS ustaliła ostatecznie terminarz bek, Kokste Jn, líemele, Pesek, Svo
3. Popow (ZSRR) 14.38; 4. Svajgr
zwycięstwem
Czechosłowaka
do

przyszłych
spotkań reprezentacyj boda, Hanke, Zdarsky.
Zarząd PZLA wzywa zawodni
(CSR) 14.43;
Pewnymi finalistami są: Włókniarz nej drużyny piłkarskiej Czechosłowa
ków, by najpóźniej w piątek rano piero na ostatnich metrach. W
4
y
400
M:
1.
ZSRR
3.17.8
(nowy
Częstochowy
1
co
nie
jest
pozba

w okresie jesiennym. Mecz z Pol
stawili się w Warszawie na stadio konkurencji tej uzyskano dosko rekord radziecki); 2. Czechosłowacja wione sensacji, Kolejarz z Olsztyna, cji
ską odbędzie się zgodnie z projekto
nałe wyniki, a zawodnicy radziec 3.18.0 (nowy rekord CSR);
nie W. P.
który zdołał zdystansować mistrza wanym poprzednio planem w Wilko „Orlęta“ krakowskie
400 M PŁOTKI: 1. Limie w 53.2 (re Warszawy, i posiada nad nim obec wicach 23 października.
W niedzielę program przewiduje cy, Kazancew i Popow, pobili sta
ZSRR); 2. Tosnar 54.1 (rekord nie 2 punkty przewagi. Ostatni mecz
następujące konkurencje: 3.000 m re rekordy ZSRR na tym dystan kord
gra zespół Olsztyna w Łukowie z
Ponadto Czechosłowacja posiada w
CSR); 3. Julin (ZSRR) 54:3; 4.' MiOra"""
remisują
z przeszkodami, skok w del, kula, sie. Również drugi Czechosłowak, vec (CSR) 54.6;
którego powinien wyjść na pewno terminarzu następujące spotkania:
100 m, 400 m przez płotki, wzwyż, Swajgr, uzyskał dobry wynik DYSK: 1. Mmdra (CSR) 45.13; 2. zwycięsko i zapewnić sobie miejsce 4 września z Bułgarią w Pradze i So
w
finałowych
grach.
we
Wiefil
25
września
z
Austrią
dysk, 800 m i 4 X 100 m. Początek 14,43 min. Przebieg tej konkuren Drywan (ZSRR) 44.36; S. Kor unit
w Czechosłowacji
dniu i Brnie, 13 listopada z Francją
o godz. 16.
cji był następujący; pierwsze dwa (CSR) 43.28; 4. Lipp (ZSRR) 43.20;
W pozostałych grupach sytuacja w
Paryżu.
jest
jeszcze
niejasna.
W
„
___
grupie
MŁOT: 1. Kanaki 56.15 (rekord
W poniedziałek (początek o godz. okrążenia prowadził Swajgr. Po ZSRR);
VESTIN. W pierwszym meczu
Powołano już graczy do kadry re2. Sjechtiel (CSR) 54.57; 3. pierwszej na czele kroczy Kolejarz
18): tyczka, 200 m, oszczep, 400 - m, 800 metrach na czoło wysunął się Kormrnt
z Przemyśla różnicą punktu nad Re- prezentacyjnej. W pierwszej kadrze na terenie Czechosłowacji spotkały
(CSR) 45.25;
młot, 5.000 m, 110 m płotki, 1.500 m, Zatopek, po czym jednak minął WZWYŻ: 1. Sidenfco (ZSRR) 1.93; sovią. Oba zespoły rozegrają decy znajdują się: Jonak, Moravek, Ko- się krakowskie „Orlęta“ z repre
4 X 400 m i trójskok.
" ‘ "
go Popow, który w dalszym cią 2. Matys (CSR) 1.85; 3. Iliasow (ZSRR) dujący mecz w niedzielę w Rzeszo courek, Krasnohorsky, Vedral, Bala- zentacją okręgu Vsettn, wzmocnio
wie. Faworytami są gospodarze, któ zi, Marko, Menclik, Trnka, Hlava- ną 2 piłkarzami praskiego ATK.
gu poprowadził bieg, mając za so 1.85; 4. Tomko (CSR) 1.75.
rzy mogą wyprzedzić konkurentów I cek, Pażicky, Bican, Proís, Simanft
l^TRÓJSKÓK:
1,
Szczerb
akow
(ZSRR)
bą Kazancewa. Taka kolejność
o punkt. Do rozwiązania pozostaje sky, Kares. W drugiej kadrze: Hav- Mecz, po bardzo żywefi i na do
jednak
sprawa meczu Resovia —1 licek, Pavlis, Venglär, Rubas, Sene- brym poziomie stojące grze, zaPierwszy przeciwnik naszych utrzymywała się do ostatniego okończył się wynikiem remieowytn
lekkoatletów w
.. meczu międzypań...
krążenia, w którym na czoło wy
2:2 (0:1).
stwowym, Rumunie, posiada wielu sunął się Kazancew i pięknie fi
Bramki dla „.Orląt“ zdobyli: Bazawodników, którzy wynikami swy niszował. Zatopek nie pozwolił je
mi wybijają się na listę najlepszych dnak oderwać się Kazancewowi Dolny Śląsk - Górny Śląsk 12:4 doń i Kaszuba; dla goispodiarsy:
Pospisii i Hievaoefk,
w Europie. Wymienić należy cho i ruszył w pogoń, krótko przed
ciażby Moinę, Lupsę, Hajcu (po
taśmą
minął
go
i
jako
pierwszy
konał ostatnio Łomowskiego w Pra
dze), skoczka Soetere i kilku in wpadł na metę.
Motocykliści
nych. Ostatnio Rumunia przegrała
Bardzo dobry wynik uzyskał w
X Węgrami 95:128, przy czym Ru rzucie młotem Kanaki 56,15 m
muni ustanowili w tym meczu ustanawiając nowy rekord ra
powrócili z Holandii
5 nowych rekordów krajowych.
dziecki.
ŚWIDNICA. W ub. poniedziałek ka — Ponanta (G. Śląsk) wypunk półciężka — Mikołajczyk (G. Śląsk)
Wyniki drugiego dnia były na odbyło się w Świdnicy spotkanie tował Kurowskiego II; półśred- uległ na pkty Bieli,
KATOWICE. W środę, w godzi
przedpołudniowych, powróciła
bokserskie juniorów pomiędzy re nia — Grzywocz II przegrał na pkty
GDAÑSK. (tel.) — Konferencja stępujące:
Sędziowali: w ringu Łaukodrey, nach
do kraju po występach w Holandii
prezentacjami
Dolnego
Śląska
i
Gór
prezesów okręgowych związków
z
Kotasiem;
średnia
—
Lewek
(G.
na
punkty
Derda,
Ćwikliński
i
Sa

KOBIETY:
reprezentacja motocyklowa Polski,
nego Śląska, zakończone zwycię Śląsk) przegrał na pkty z Figlem; dowski. Publiczności około 1000.
lekkoatletycznych w Gdańsku uZawodników witali na dworcu
Mi 1, Seczenowa (ZSRR) 25.3; stwem Dolnego Śląska 12:4.
chwaliła dopuścić do finałowych 2. 200
Blinowa (ZSRR) 36.8; 3. Hlklova
¡przedstawiciele PZM w osobach inż.
drużynowych mistrzostw Polski w (CSR)
Spotkania stały na dobrym pozio Reorganizacja mistrzostw bokserskich Śląska
26.2; 4. .Strakora (CSR) 27.4;
Pietrzaka i St. Mastalarze i in. Wy
800 M: 1. Sokołowa (ZSRR) 2.18 3; mie. Najpiękniejszą walkę stoczyli
siadającym motocyklistom wręczono
Ponanta z Kurowskim II, która za
kwiaty. Po krótkim pobycie w Ka
va (CSR) 2.20.6 (mowy rekloird CSR); kończyła się minimalnym zwycię
KATOWICE. Zweryfikowana przez rozgrywek Budowlani Opole i Bytom towicach zawodnicy odjechali do
4. Tvrska (CSR) 2.26.6;
16,41 m.
stwem Ponanty,
Wydział Sportowy 61. OZB tabela koń tworzą obecnie śląską I A klasę (kla swych miejsc zamieszkania.
80 M PŁOTKI: 1. Gokiell (ZSRR)
W czasie krótkiego pobytu w Ka
Wyniki: Waga papierowa — Za eowa rozgrywek pięściarskich o wej sę Wydzieloną). II klasę A reprezen
»1.7; 2. Plskova (CSR) 12.3; 3. Sicnew pchnięciu kulą
ście do klasy A przedstawia się na tować będzie 13 klubów Z podziałem towicach zawodnicy podzielili się
rova (CSR) 12.7;
dora (G. Śląsk) wygrał przez t. k, o, stępująco:
na
dwie
gray,
Grupę
I
tworzyć
bę

ze swego pobytu i wy
WZWYŻ: 1, Ganeker (ZSRR) 1.60; w III r. z Kitą; musza — Grzywocz
dą: stal Siemlanowiezanka, Stal No wrażeniami
2, Czudina (ZSRR) 1.60; 3. MotlraUova (G. Śląsk) przegrał na pkty z NaBudowlani Opole 10 17 114:46
stępów w Holandii. Szereg ich wy
wy
Bytom,
Górnik
Orzegów,
Górnik
(CSR) 1.50; 4. Vicerova (CSR) 1.50;
Budowlani Bytom 10 16 108:48
Huseby, który ostatnio dwukr
Zabrze, Metal Bobrek, Stal Sosno powiedzi wraz z reportażem foto
pieralsklm; kogucia — Greń (G. Kolejarz
Katowice 10 13 74:60
ustanowił rekordy siwego kraj
OSZCZEP: 1. Smirnickaja (ZSRR) Śląsk) uległ na pkty Potyrale; piór
wiec 1 Kolejarz Rybnik. Grupa II: graficznym z Holandii zamieścimy
Stal Sosnowiec
10 7 69:101
pchnięciu kulą uzyskał zn<*wu d
49.59 — rekord Świata; 2. Czudina kowa
Górnik Ruda, Naprzód Lipiny, Polo w następnym numerze.
..(4
— Dziuro wieź (G. Śląsk) prze
Kolejarz Rybnik 10 7 56:104
Bały wynik w tej konkurencji ą
(ZSRR) 44.98; 3. Zatopkova (CSR)
nia Bytom, Ogniwo Bielsko, Kolejarz
10
53:105
grał na pkty ze Szczygielskim; lek- Ruch Chorzów
42.30; 4. Burianova (CISR) 36.59;
Katowice oraz Ruch Chorzów.
Projektowane ne niedzielę, 3% hm.
Budowlani Opole, jako
__ _
_______
mistrz,
oraz
X Szwed Bengtsson mW na 800 rn
Klasa B składać się będzie z. czte mecze motocyklowej ligi żużlowej
Budowlani Bytom, jako wicemistrz, rech
czas 1.33.1 min.; R. Larsson na 400 m
grup
po
6
klubów
w
każdej.
zakwalifikowały się do śląskiej kla Start do mistrzostw we wszystkich zostały odwołane. Nowy termin, roz
przez płotki 55.0 sek.; a Lundberg w
sy A.
«koku o tyczce 4.37 m,
grywek ustali PZM.
klasach nastąpi 18 września,
Sport polski
X Pojedynek na 3.000 m czołowych
Duża ilość zespołów błocących rok
biegaczy szwedzkich zakończył się
rocznie udział w mistrzostwach Ślą
ska spowodowała. # Si. OZB gmu,
minimalną porażką Ahldena do AIw Czechosłowacji
berlssona, obaj mieli jednakowy cza«
szony był przeprowadzić reorganiza
fíDrohtogl KRmSKIE
8.27.4 min. Trzecim był Nystrocm z
cję mistrzostw na rok 1949/60, Zgo
czasem 3,29.0 min. Inne wyniki 5.000
dnie z uchwałą walnego zebrania z
m; Ahlden 14.45,4; oszczep: — G. FeI.ECHIA SUCHA GÖRNA - VSJ Piekarek i Binia po 1; tila Naprzodu 28 czerwca została powołana do ży
tersson 69.92 m; kula: R. Larsson SUCHA 6:2 (1:1). Wojskowa drużyna — Szklara Z 1 Cyrzyk 1.
cia I śląska klasa A (wydzielona),
iuŁł-;; ; »'S I ¿3
.
■
15.76 m.
w Suchej, która w rozgrywkach VSJ ZAWODY LEKKOATLETYCZNE W którą się składać będzie i ośmiu klu
KARWINIE.
W
ramach
trzydziesto

podzielona na dwie grupy, po e Przed mistrzostwami łuczniczy • Rakowiczanka Związkowiec po
powiatu
karwińskiego
zdobyła
I
miej
KOBIECE MISTRZOSTWA ANGLII. see, została pokonana przez odmło lecia istnienia klubu sportowego Po bów,
cztery w każdej, Za podstawę zakwa mi Polski zorganizowany został w konała zasłużenie W meczu o wej
Na 100 m wicemistrzyni Olimpiady dzony zespół Lechii, dla której bram lonia zorganizowano zawody lekko lifikowania
się do I klasy A (wy
P, Manley przegrała w 12,1 z Syivią ki
obóz kondycyjny dla 20 ście do kl. B leadera tabeli Czarnych
atletyczne,
w
których
wzięło
udział
dzielonej) wzięto pod uwagę zeszło Krakowie
zdobyli:
Mynorz,
Staniszewski
po
(3:1). Gra ostra w wyniku czego
Cheeseman. Kulę wygrała shęigold 2, Benbenek, Konasz. \
czołowych łuczniczek i łuczników 511
45
zawodników
z
Brna,
Ostrawy,
Varoczne
mistrzostwa
w
grupach
klasy
12,35 — nowy rekord brytyjski, a TyNajliczniej stawili się kra po 2 graczy z każdej drużyny zosta
SOKOL CZESKI CIESZYN — SI. lawsklego Międzyrzecza. W zawo A, według których weszły do klasy polskich.
ło
usuniętych
z boiska.
kowianie
—
12
osób.
Na
zakończenie
lor skoczyła wzwyż 163.
LA KARWINA 3:0 (2:0). Sokół łatwo dach tych członkowie polskich klu wydzielonej następujące kluby: gru
które nastąpiło 24 bm. odbyły W drugim spotkaniu w Wieliczce
NA WĘGRZECH w Csepel Szebenl zwyciężył III klasowy zespół Siły bów zajęli pierwsze miejsca w sko pa I — Stal (Piast) Gliwice, Lechla obozu,
Groń
Bystrzyca
ku w dal: Rusz
~
.
Mysłowice i Kolejarz Tarnowskie Gó się czterodniowe zawody. Mimo desz Górnik pokonał Wolnych z Kłaja 4:1
przebiegł 200 m w 21.9.
Kalwińskiej.
i braku sprzętu osiągnięto dobre (Sil)
GRON BYSTRZYCA — KYSNECKE 517; w biegu na 3.000 m. 1. Stebel Be ry. Grupa II: Stal Zabrze, Zryw czu
MISTRZEM 10 BOJU w Finlandii NOWE MESTO 1:1 (0:0). Rewanżowe skid Leszna 10,10,3; 2. Beczko Groó Świętochłowice oraz Stal Katowice. wyniki. W konkurencji Ł V i IX nąj
Czarni
lepszy
wynik z kobiet 1 mężczyzn o»ostał Maekela — 6444 pkt.
Wymienione kluby wraz z mistrzem
spotkanie przyniosło Broniowi suk Bystrzyca 10,15,0.
10:4
Siągnęla Kondracka z warszawy. Wy Rakowiczanka
ces, w postaci remisu w poprzednim
NA ZAWODACH W ODENSIE flń- spotkaniu
niki: Kobiety: ŁV 1 ŁIX: 1. Kondra Tramwaj
Groń
przegrał
0:1.
Trzeba
%
łki biegacz H. Posti uzyskał na 3000 zaznaczyć, że goście są technicznie
cka (Ogniwo w-wa) 2.058 pkt., 2) Ka GZKS Wieliczką
m 8.27 min., a jego rodak Nikklnem wysoko zaawansowani 1 niedawno
mionka (Związkowiec Kraków) 1.636 Wolni Kłaj
4:1$
w oszczepie 68.39.
pkt., 3) Switelnicka (Ogniwo Gdynia)
pokonali kombinowany zespół ligo Węgrzy o meczu kajakowym 1.555
pkt.,
4)
Chwała
(Związkowiec
KOPENHAGA. Od 12 do 10 sierpnia wej Sparty z Pragi.
Kraków) 1.231. MĘZCZYZNI: 1) Bo- ■
odbędę się w Kopenhadze międzyna BESKID JABŁONKÓW — ZEL.
bulskl (niest.) 1.951 pkt., 2) Just (Che
rodowe zawody dla głuchoniemych BOGUMIN 2:2 (0:1). Niemałą niespo
X.
mik Zgierz) 1.871 pkt., 3) Filip (Ogni
lekkiej atletyce, piłce nożnej, pływa dzianką był remis IV klasowego Be
wo
Warszawa) 1.859 pkt,, 4) Szymiis
niu, tenisie 1 kolarstwie. W imprezie skidu z II klasowym Bohuminem.
POZNAŃ,
Po
międzypaństwo

niespodzianką.
Według
słów
Me(niest.) 1.708 pkt,
tej weźmie udział około 500 zawodni Gra równorzędna.
• W rozgrywkach piłkarskich o
ków reprezentujących barwy 15 NAPRZÓD ŁĄKI — RUCH BOGU wych zawoidaidh kajakowych Wę zer-ra reszta zawodników polskich wejście
do kl. A KOZPN leader ta © ZKS OGNIWO — TARNOVIA W
państw, tj,: Fnlandli; Bułgarii; Nor. MIN 3:6 (3:4). W spotkaniu tym mi gry — Polaka wiceprezes PZK — wałczyła bardzo ambitnie i ofiar
Unia Borek pokonała Kolejarza ramach akcji propagandy 1 umasowęgli; Holandii; Szwecji, Francji; mo różnicy w przynależeniu do klas, Jelińiski pertraktował z kierowni nie, wykazując jednak braki stylo zbeliPłaszowa
(3:1). W Oświęcimiu wlenia sportu na wsi, wysyła bezin
Węgier; Belgii; Czechosłowacji; W. obie drużyny zademonstrowały ładną kiem ekipy węgiereki«' Mezerrem we. Różnica, między zawodnikami Prądniczanka 4:1
przegrała z tamtejszym teresownie swoje, zespoły sportowe:
Brytanii! Rumunii; Austrii; U*Ai 1 szybką grę. Bramki strzelili; dla na temat dalszych kontatków mię węgierskimi i poteklml,
leżała
1:3 (0:0), a Sandecja po siatkówki, koszykówki męskiej 1 że»'
Danii.
Ruchu — Białek I, Białek H po 2, dzynarodowych. Postanowiono ro przede wszystkim w sposobie wio Kolejarzem
___ sklej oraz piłki nożnej, do miejscokonała w N. Sączu mistrza podokr.
i wości leżących w granicach powiatu
zegrać rewanżowe zawody kaja słowania, Polacy wiosłując Z nis podhalańskiego Garbarnię z- Zem"
i tarnowskiego, dębickiego 1 Dąbrów
"hrzyc
3:1
(0:0).
kowe 17 i 18 września br. w Buda kiego poziomu, przeciągają zbyt
7:1
i
Tarnowskiej. C?H’
-wstenow
Unia Borek
peszcie. Ponadto postanowiono roz daleko za siebie wioska, przez co
12:8
1 zawodników Og
Kolejarz Sandecja
szerzyć kontakty międzynarodowe tracą dużo n® sile. Jedynie Jeżew
3:8 Ciężkowicach, Tuchowie, MlkołajoKolejarz Oświęcim
Jędrzejowska zwycięża
ski ma styl zbliżony do wioślarzy
3:6 wlcach, Brzeźnicy 1 In. zakończył się
Związkowiec Prądnicz,
węgierskich. Słaby jest natomiast
3:8 zwycięstwami tarnowian, we wszyst
Kolejarz Płąszowianka 4
gañí, prey rayan Mezenr oświad- poziom kobiet.
Garbarnia Zembrzyce 1
1:3 kich konkurencjach.
czył, że Związek Węgierek! dla
© Rozegrany z okazji święta PK
ud Cz<%s£och&uDie
popularyzacji ku^akanstwa w Buł
WN — na stadionie Tarnovii mecz
piłki nożnej Tarnów-miasto — Targarii gotów jest zaofiarować pew
nów-powiat, przyniósł zwycięstw»
CZĘSTOCHOWA. Sekcja teniso Chądzyński, KadeLa 6:2, 6:2, Gra ną ilość sprzętu oraz, w razie po
Ze sportu radzieckiego
miastu 7:1 (4:1). Miasto reprezento
wa Związkowca,
wykorzystując podwójna juniorów Liéis, Cie- trzeby. wysłać własnych instruk
wali
zawodnicy A ki. Ogniwa i B ku
wolny termin drużyny tenisowej szewski — SawOca, Chróściokl 3:6. torów.
podokręgu, zespół powiatu złożony
Stal Katowice, rozegrała z nią za 6:2, 6:2. Ogólny wynik me-cwu 12:1
był
z
LZS po większej części z Tu
Sekretarz Związku Węgierskiego # Na kortach kijowskiego Dyna ® Lekkoatleci radzieccy zademon
wody towarzyskie w Częstocho dla Stall.
chowa.
—
Mezerit,
zapytany
o
poziom
kamo
zakończyły
Się
finały
rozgrywek
o
strowali
ponownie
doskonalą
formę
i
wie. W drużynie Stall wystąpili;
W grze pokazowej Jędrzejowska jaloaristwa polskiego, oświadczył, że puchar ZSRR, Z około 300 zespołów, przygotowanie do sezonu.
podczas © Z Inicjatywy Mlejsk. Insp. KultJędrzejowska,
Czekanowa, Chy
Węgrzy nie spodziewali się tak bioirących udział w eliminacjach we treningu przed zawodami z reprezen ,Fiz. w Tarnowie, zorganizowano na
trowski, Skarżyński, Joehemczyk, pokonała Piksę 4:6, 6:1. 6:1.
pływ.. 8 dniowy kurs masoSilnego przeciwnika. Przed spot szły do finałów męskie -ospały Spar tacją Czechosłowacji które odbędą basenie
Gutofeld oraz juniorzy Licia i J.
nauki pływania dla zaawansokaniem goście liczyli się z wyso taka (Moskwa) i Dynamo (Leningrad) się 23 — 24 bin. w Moskwie, zawod II wej
wanych.
Z 22 uczestników kursu, wyCieszewski. Zawody stały né do
«rag
żeńskie
zespoły
Kijowa
1
Dyna

nicy
radzieccy
ustanowili
trzy
nowe
kim zwycięstwem swojef! drożyny, mo (Leningrad). Pierwsze miejsce w rekordy ZSRR; w biegu na 80 m pł. Go I szło 10 przodowników
1 9 Instruktobrym poziomie.
lecz już pierwsze biegi wskazały drużynach męskich zajął Spartak, klęli uzyskała rekordowy czas 11,3. I rów.
AZS mistrzem
na to że walka będzie bardzo za zdobywając ponownie puchar. W ze Dwa dalsze rekordy ustaliła sztafeta i © W dniach 4. IX, — 11. IX. br.
Wyniki (na pierwszym miejscu
cięta i wyrównana. Z polskich za społach żeńskich zwyciężyły tenisist- męska, w składzie; Golowkin. Koru 1 ZKS OGNIWO — TARNOVIA obeno
zawodnicy Stali) — gra pojedyncza
wodników podobał mu się naj ki leningradzkiego Dynamo, które 1 je w Sanartze 1 Karakulow; 4X100 m i dzlć będzie swój jubileusz 30-leeia
pań: Jędrzejowska-Erankilwna 6:0,
tenisowym
— 41,3 sek. i 4X200 m — 1.27.2. Inne
bardziej Jeżewski — zwycięzca w zeszłym roku zdobyły puchar.
6:0; Czekanowa — Bankowa 6:2, 6:2;
Wyłonione komisje opraco• W Odesie zakończyła się III Spar ciekawsze wyniki: Czudina — sk«k ii istnienia.
wują już program imprez, na które
oUmpiazyfca Urany!'ego, Sukces takiadą
Gra pojedyncza panów: Skarżyń
studentów
wyższych
uczelni
w
da):
3.7«
m,;
Handadasz
—
skok
w
przewiduje
się: turniej gier sporto
Polaka był dla Węgrów wiełlką ZSRR, w zawodach wzięło udział po dal mężczyzn: 7.1« m; nenlslenko —
ski — Ksdeła 6:3 6:2; Joehemczyk
Wrocławia
piłki ręcznej z udziałem czo
— Laskowski 6:2, 6:4; Chytrowski
nad 1,000 sportowców, reprezentują tyczka: 4,00 m; Bogatyriewa — 800 wych
drużyn okr. krakowskiego,
— Piksa 6:3, .6:2; Oufateld —
cych 35 miast. Tytuł mistrzowski w rn: 2.10.8; Wletysutne — 1.500 m: łowych
zawody lekkoatletyczne, motocyklo
koszykówce męskiej zdobył zespól
Chądzyński 6:1, 6:1. Gra pojedyn
we,
kolarskie,
pływackie, bokserskie
WROCŁAW. (JM) Odbył się tu
dzid ego Instytutu Elektrotech
cza juniorów: Licia — Sawkę
ł;8, czwórmecz tenisowy o mistrzostwo Nowy pływacki lenin.gra
1 piłki nożnej. Olimpiada tarnowska
Sawkę 7:8,
nteanego w koszykówce kobiet — ze
w
tygodniu
jubileuszowym,
będzie
6:6; J. Closzewski — Wawrzyń- drużynowe Dolnego Śląska, Do turniespół moskiewskiego Instytutu Lotni
Mina: Cze- Ju zgłosiły się dwa zespoły wrocław
wrocław-
CaSBCHOflŁOWACKTE MISTRZO przeglądem osiągnięć klubu szcze
czak 4:6, 4:6. Gra mieszana,
czego, w zawodach gimnastycznych
gólnie
w
okresie
powojennym.
skiej
AZS
1
Gwardia
oraz
dwa
ze

kan owa. Chytrowski — Franków™,
pierwsze miejsce zajęli studenci z
STWA W SIATKÓWCE
społy prowincjonalne — Górnik 1 Za- rekord Wągier Tyflisu,
W zawodach lekkoatletycz
Piksa 6:4, 2:6, 6:4; Galertowle_
— pion
© Będącą na obozie piłkarskim w
«
9
Jelenia
Góra.
W
wyniku
trzynych
uzyskano
szereg
dobrych
wy

Mikołaj owlcach drużyna juniorów
Dankowa, Kade'.a 6:1,
■ dniowej batalii na kortach mlejsco- . BUDAPESZT. (Tel.) Znana pływać® ników, m. In. 100 m: — Potter (Le FRAGA (Tel.) Tytuł mistrza Cze- Tarnovii
rozegrała towarzyskie za
Onytrowwtl, wej Gwardii, mistrzostwo Dolnego ka węgierska Szekely ustanowiła w
10.9; tyczka — Knfazdew (Mo chosłowacjl w statkówce męskiej zdo wody z tamt. LZS Dunajcem, wyg»
Skarżyński — Kadeta Laskowski Śląska zdobył AZS Wrocław przed niedzielę nowy rekord Węgier na 200 ningrad)
był zespół Sokoła z KoMna; w statków wając 4:0 (2:0). Bramki zdobyli: Bro
»kwa)
3.90
m,
Zespołowo
tytuł
mi

"unikiem Wałbrzych.
8:1, 6:0; Gwtafeld, Jochametzyk
m crawlem, uzyskując czas 9.31.4 m strzowski zdobyli studenci Moskwy ee żeńtfclej zespół Sokoła s Pragi.
da 2, oraz Tarsia i Nowak po 1.
SPORT I WCZASY — 18 LIPCA 164» —- NR 60 (194) STR. ł

Stanisław Ziemba

Dramatyczny

Organizacja tegorocznych mí.
strzostw lekkoatletycznych Polski
w konkurencjach męskich udała się
na „piątkę“. Niestety nie można
tego powiedzieć o biegu maratoń
skim. Gdański OZLA całą uwagę
skupił na organizacji mistrzostw
głównych, nie przejmując się zbyt
nio maratonem. Doświadczenie tym
czasem wykazało, że maraton urzą
dzany razem z zawodami ogólnymi,

pojedynek

biegu
funkcjonariusz kolejowy nie zdążył
jej jeszcze podnieść. Osiński wpada
przy tym do rowu, szybko się je
dnak podnosi. Na szczęście wszyst
ko skończyło się szczęśliwie. A mo
gío być źle. Jedynie pełniący służgło

Głuszcz, zwycięzca maratonu.

Fot. Zank-

o

tytuł

maratońskim

fel. Kozyra w tym czasie wysuwa
s:ę na 10 m naprzód. Ale tylko na
chwilę.
Na 12 km Głuszcz i Garncarz mi
jają Andrzejewskiego i dochodzą
Nowaka. Ten biegnie teraz razem
z nimi.
Do 15 km bez większych zmian
w czołowych grupach, a jedynie
Przybyłko zwiększył w tyle tempo
i oderwał się od Drąga i jakby za
czął dochodzić parę Głuszcz—Garn
carz, gdyż z Andrzejewskim rozpra
wi się już wcześniej. Czas czołów
ki na 15 km. około 59 min.
Na 20 km Kozyra zostaje lekko
w tyle. Do Gluszcza i Garncarza,
~
będących o dobre 250 m za czolówką, wyraźnie zbliża się Kurek.
W tym samym czasie, załamuje się
Przybyłko. Niebawem schodzi też
z trasy Stypiński. Głuszcz odczuwa
teraz odparzenie w pachwinie. Prosi
o wazelinę lub krem. Biegnie cięż
ko. Widać, że odparzenie dokucza
mu bardzo.
No już niebawem będzie półme
tek. Tak przynajmniej wynika z na
szych obliczeń. Niestety jeszcze
długa, długa prosta, najbardziej
nudna. Tam dojeżdża auto organi
zatorów. Staje w szczerym polu.
Delegat PZLA zapytuje, gdzie linia
półmetka. Na środku ulicy staje
chłopak z chorągiewką, którego za
wodnicy będą musieli okrążyć.
Pierwszy mija półmetek, na któ
rym robi się małe zamieszanie, Wię
cek. Zaklął siarczyście, nie przyjął
posiłku i bez zatrzymania pobiegł
dalej. Czas 1.28.00 godz. Za nim
Osiński i Piotrowski, po nich Ko
zyra. W 3 minuty później przybiegł
Garncarz. I on nie przyjął posiłku.
Na półmetku był pewnie przed No
wakiem i Głuszczem, za którymi po
suwał się Kurek. Gross minął pół
metek w 1.39.20, a za nim Andrze
jewski, Se duła i Drąg.
W drodze powrotnej Głuszcz lek
ko kuleje. Ma nogę obandażowaną.
„Boli!“ — skarży się. — „Ścięgno
znowu nawala!“ Nie robi wrażenia
przyszłego zwycięzcy. Powoli je
dnak jakoś przychodzi do siebie

mistrza

u.egł do mety Kurek. Maratończyk
nies.r warzyszony, który do Gdań
ska na 3 dni mistrzostw przy
jechał z 1000 zł., tysiącem złotych!
Skończył też bieg Gross, a także
Drąg i Saduła. Andrzejewski któ
ry pierwszy wybiegł ze stadionu,
powrócił nań dopiero wieczorem,
kiedy już tylko kilku sędziów
czekało na niego i parę osób z publiczności. Skończył w dobra; formię Nie trzeba zapominać, że
ma lat 48. Otrzymał skromne brawa. ale niemniej zasłużone od tych,
którzy przyszli przed nim.
St. Ziemba

i znowu biegnie równo. Niedługo niezmieniona :• Głuszcz — Piotrow
atakuje Kozyrą, którego już wy ski — Kozyra — Garncarz. Tylko
przedził Garncarz i wychodzi przed że na pierwszych ulicach Gdańska
niego. Z estaje też w tyle Nowak. różnica wyrażała się w metrach,
Do pięknego ataku przechodzi te na następnych — w dziesiątkach
raz Garncarz, biegnący dotąd naj- metrów, a na ostanich dwóch kilo
bardziej równo i spokojnie, Ale metrach do mety we Wrzeszczu,
i Głuszcz zwiększa tempo, Pod gdzie trzeba było ciężko pracować,
znakiem wzmożonego tempa tych gdyż droga szła stopniowo pod gódwóch maratończyków mija 30 km. rę, a to obolałe 40 kilometrami
Osiński zdejmuje pantofle, wołając mięśnie czują bardzo, wydłużyła
się do długich minut.
równocześnie: „Dajcie jeść!“
Okrążenie na stadionie Głuszcz
Na czole jest jeszcze Więcek. Pro
wadzi od półmetka. Ale niedługo odbył z dobrym finiszem, zwiększył
Szczegółowe wyniki: 1) Głuszca
obejmuje pozycję leadera Piotrow też tempo Piotrowski, Wydłużył — Ogniwo Warszawa 3.14.35 goda.;
ski. Więcka złapał kurcz łydek. Za krok Kozyra. Jedynie Garncarz 2) Piotrowski — Kolejarz Poznań
trzymuje się, odpoczywa i rusza biegł już na stadionie wolniej niż 3.19.37; 3) Kozyra — Kolejarz Po
dalej. Mija go teraz Garncarz — od 1 do 42 km. Sprintem minął znań 3.19.55; 4) Garncarz Craco
spokojny i równy jak przedtem. metę Więcek. Wszyscy otrzymali via 3.23.01; 5) Wiecek Gwardia —
Zbliża się do Piotrowskiego. Głuszcz rzęsiste brawa. Dopiero tu został Wisła Kraków; 6) Kurek — ni estotymczasem zostawia za sobą bosego
Osińskiego. Osiński jednak nie daje
się. Po kilkuset metrach jest znowu
przed Głuszczem. Ten przechodzi
teraz drugi kryzys. Ale dochodzi
Więcka, który co kilkaset metrów
z biegu przechodzi w marsz, ma
suje łydkę, by znowu przejść do
biegu.
Tymczasem z piekielnej nudy elblądzkiej szosy wyłaniają się wieże
Gdańska. Już niedaleko jego mury.
Na Piotrowskiego nie działa to je
dnak dopingująco. Mija go Garn
carz, który kilkaset metrów dalej
prosi o „coś do picia“. Po raz
pierwszy. Nie ma niczego prócz
wody, wątpliwej wartości. Pije je
dnak chciwie, każę się oblać i zbli
ża się do pierwszych bram gdań
skich. Zbiera się teraz w siły Pio
trowski. W tyle zwiększył tempo
Głuszcz. Na niego widok Gdańska
podziałał najbardziej . krzepiąco.
Wydłużył krok. Minął Piotrowskie
go i niedługo znalazł się przy Garn
carzu. Temu siła dodana przez wo
Start do biegu maratońskiego.
Fot. Kos
dę wyczerpała się już. Nowego za
strzyku nie było. Osłabł bardzo.
Niedługo potem doszedł go z po nagrodzony ich wysiłek. Ale nie warzysz omy Poznań 3.47.17; 7) Gross
wrotem Piotrowski, a po jakimś wielu z bijących brawo, zdawało — Gedania Gdańsk 3.56.11; 3)
kilometrze dalej nawet Kozyra, sobie sprawę jak naprawdę wielki Drąg — Rzeszów 4.03; 9) Soduła
który niedawno temu słaniał się był ten wysiłek. Ile ci ludzie z sie Włókniarz 4.06; 10) Andrzejewski
na nogach.
bie dali, ile wykazali woli i hartu. — Włókniarz Łódź 4.14. Trzech za
17 minut za Garncarzem przy- wodników biegu nie ukończyło.
Kolejność do mety pozostała już

musi mieć całkowicie odrębny apa bę kolejarz nawymyślał nam, że nie
rat, złożony z kilku dziS&ięciu ludzi, mieliśmy prawa wtrącać się do pa
a więc nie mniejszy jak same za rowozu i słusznie zaznaczył, że:
wody główne.
— Jak się takie coś robi, to trzeba
Trasę wyprowadzono źle. M. in. wcześniej zawiadomić o tym wła
przez około 30 km biegła ona tere dze kolejowe!
Od tej chwili zaczyna się już owa
nem zupełnie niezamieszkałym w
nuda.
Andrzejewski
kierunku Elbląga na depresji Żu piekielna
ław. Na tych 30 km (15 km w jedną wkrótce znalazł się w tyle. Czołów
ka
uformowała
się:
Piotrowski,
i 15 w drugą tą samą drogą) odbie
rała zawodnikom siły, oprócz cięż Osiński, Kozyra, Więcek. Ten ostat
kiej pracy biegowej, piekielna nuda ni jest najsłabszy stylowo, ale robi
djablo jednostajnej drogi. Ani jed wrażenie najsilniejszego. 10 km
nego oklasku, ani cienia dopingu, mija czołówka w około 38 min. Na
nikogo wzdłuż drogi prócz dokucz- stępną pozycję zajmuje Nowak,
a dalej dwójka Głuszcz i Garncarz.
liwych much.
Przybyłko i Drąg biegną razem. Na
Od stadionu przez miasto trasa kilkadziesiąt metrów przed nimi
na zakrętach nie była wyznaczona. zdążają jeszcze Saduła i Kurek.
Za mało było kolarzy, którzy by
Na 11 km Osiński zmienia pantopilnowali zawodników! Od półmet
ka nie było zorganizowanych punk
tów odżywczych, nie było miejsca IllllllllllllllilllllllllllilllllllllllllllllllllillillllllliilW
mi nawet wody, posiłek i wodę do
starczało auto, z którego korzystała F. Berlik
równocześnie obsługa radiowa dla
informacji ¡publiczności na stadionie
Pokłosie
pływackich
mistrzostw
Polski
oraz sędziowie.
Maratończycy startują u nas raz
do roku. W okresie długich mie
sięcy przygotowań przed biegiem
nie mają oni możliwości startu na
krótszych dystansach, t. j. od 15 do
30 km, co jest wszędzie praktyko
100 m (dystans krótki) i 400 m
Śląskie miały . trwałość i tempo pracy tych kilku wzroku to ¡ne chorągiewkę to na start z rozbiegu a zetym... farsą.
wane, a o czym dotychczas nikt SIEMIANOWICE
Całość zawodów kobiecych o mi (dystans średni); rzecz nlezrozumia
w mistrzostwach pływackich - ludzi, czy pomysłowość, której rea bloku , czy na forze na pewno nie
w Polsce nie pomyślał. Maratoń
kobiet znowu sw-olą atrakcję, ¡ lizacja rzuca się w oczy na każdym przyczyni się do sprawnego startu. strzostwo pływackie Polski organi ła, którą możnaby wytłumaczyć bra
czyk polski rusza więc ze startu
W przemyśle pomysły tego Mistrzostwa krajowe - to olimpiada zacyjnie na ogół wypadła dobrze. kiem zdolności zarówno sprinter
zawsze z daleko mniejszą dozą pew nie tylko dlatego że po raz pierw- - kroku.
o-dbyły się tam zawody o naj rodzaju premiowane są bardzo wy wewnętrzną. Wyobraźmy sobie star Urozmaicenie programu występami ski eh jak i wytrzymałości. Dobrze
ności i doświadczenia niż maratoń azy
soko
.
W
sporcie premii nie ma, h tera olimpijskiego z chorągiewką! pływaków to pomysł również dobry pouczona, powinna ona była bo
szczeblu krajowym ale
czyk innej narodowości. Dlatego wyższymwszystkim
dlatego że — zu jest tylko uznanie. Należy się ono W ogóle — w naszym wykonaniu — ale zapowiedziane programem wy
trzeba mu przynajmniej w czasie przede
niespodzianie — zobaczyły ludziom którzy to dzieło stworzyli. nowoczesny start przy zbyt rych stępy trzeba też dotrzymać. Komi
tego biegu stworzyć należyte wa pełnie
one obok najlepszych pływaczek Są nimi: Broi Paweł, Heidrich Je łym machnięciu chorągiewką po sja sędziowska tym razem prac owa
runki. Tymczasem tego wszystkie Polski
również po raz pierwszy rzy, Hampel Brunon Pradela Mar, komendzie „na miejsca", to me ła sprawnie, a speaker oraz urzą
go nie było.
Wyniki uzyskane
dzenie głośnikowe — bez zarzutu.
pływaczki Węgier. Pomysł urzą
w maratonie gdańskim nie mogą —
Wyniki ogłaszano po każdej kon
dzenia
mistrzostw
pływackich
Pol

też być miarodajne. Twierdzę, że ski w mieście, obchodzącym bez
kurencji.
każdego z zawodników stać było rozgłosu 25-Iecie swego istnienia
A teraz coś niecoś o naszych czo
na czas od 12 do 15 minut lepszy. był dobry. Zachęcił ,Stal Siemian«
łowych pływaczkach (skoków, nie
Ale oprócz szeregu niedomagam wice do maksymalnego wysiłku or
wiadomo dlaczego — nie było). Po
była jedna bardzo nieprzyjemna... ganizacyjnego. wykazanego wzoro
stęp ogólny niezły, klasa zawodni
czek wyrównana więcei aniżeli, w
trasa miała grubo ponad przepisany wo urządzoną pływalnią, powtóre
ub. roku. Poziom czołówki raczej
dystans 42.195 m. W każdym kierun obudził ze-snu szerokie rzesze mi
gorszy, błędy prawie identyczne,
ku po około 1800 do 2000 m czyli łośników sportu pływackiego, dla
jak w zeszłym roku a więc przede
razem do 4 km. Przedłużony dy których popisy zarówno czołowych
wszystkim u wszystkich bez wyjąt
stans doskonale wytrzymał Głuszcz, pływaczek Polski i Węgier na pew
ku zawodniczek brak zaciętości,
ale np. Piotrowski i Garncarz prze no staną się bodźcem do dalsze;
dynamiki. Ciągle i ciągle widzi się
grali by do niego z różnicą około pracy. Warunki ku temu są świetne
to samo, piękny na oko — choć nie
minuty, gdyż właśnie na przepiso
Idąc z placu Skargi piękną, ozdo
zawsze skuteczny —' styl, cechowa
wej długości kończyły się ich siły, bioną dwurzędem wysokich wło
ny
chroniczną anemią, typowe piy
a tymczasem Piotrowski przegrał skich topoli, aleję ks. Kopicy, nie
wanie pokazowe. Jakże inaczej —
z różnicą prawie 5 minut, a Garn odrazo orientujemy się iż po te;
na tle naszych zawodniczek — wy
carz jeszcze większą. Byłby ukoń prawej stronie, na tle wież wycią
pad! pokaz Węgierek. Gdyby tak na
czył bieg Osiński, który odparzył gowych kopalni Siemianowice I
see zawodniczki w parze z dobrym
nogi i gdzieś na 32 km zrzucił pan znajduje się jedna z najpiękniejich stylem tak siekały... Weżmy rup.
tofel i biegł boso przez dalsze 10
pływanie
Dzilkówny stylem dowol Fijałkowska Bożena z warszawskie
km. Na resztę zabrakło mu sił. Rok
nym. Nogami bil;e ona. aż miło pa go Ogniwa (startowała dawniej w
przygotowań, by wszystko poszło
trzeć, ale ponieważ praca rąk jest AZS Wrocław) zdobyła tytuł mi
na marne.
strzyni w stylu grzbietowym.
za powolna, nogi biją -ze wysoko i
Fot.. Datka.
Walka w gdańskim maratonie
zamiast przyczynić się do szybko
była wielce dramatyczna. Oczywi
ści hamują one posuwanie naprzód.
Bemówna, mając lepsze uderzenie wiem konsekwentnie wygrać, sko
ście nie od razu, jak to zresztą
nogami, leży zbyt głęboko i gdyby ro zwyciężyła na 200 m, dodatkowo
zwykle bywa. Tragedie rozpoczęły
koOgólny
widok
pływalni
w
Siemianowicach,
na
której
odbyły
się
nieco wgięha kręgosłup nie stwa albo 100 albo 400 m. Tymczasem osię od 30 km. Wiedzą o tym wszy
biece pływackie mistrzostwa Polski.
Fot. Datka.
rzałaby tak dużego oporu i wyniki bydwe biegi przegrała, pływając
scy maratończycy, że ostatnie 10
jej byłyby lepsze Zastanawiałem taktycznie źle, albo też o ile chodzi
km, są gorsze niż pierwsze 3 X po
symiliap, Przygoda Jerzy i Wid era prawdziwy skok startowy wysoki się, nad tym, co przyczynić się mo o setkę brakło jej — po "zbyt krat
10 km.
Maksymilian. Gdyby w sporcrd i daleki, cechowany silnym odbi gło do wygrania przedłużonego klej, bo zaledwie pół godzinnej
Ze startu poprowadził Andrze
istniał tytuł pioniera należałby on ciem, ale podskok na blok i skok sprintu jakim jest 200 m crawlem przerwie pomiędzy 200 i 100 m —
jewski z Włókniarza łódzkiego. Ten
(poco taka konkurencja w ogóle!)
niewątpliwie do nich.
48-letni zawodnik wybiegł pierwszy
do wody na , łeb i szyję“, słowem: przez Dzikównę i do przegrania
(Dokończenie na str. 4.)
ze stadionu we Wrzeszczu, pierw
Po tym dość obszernym wstępie
szy też przebiegł przez miasto. Ja
-— uzasadnionym wyjątkowym wyda
rżeniem jakim jest o-fia alne odda
kiś czas trzymał się go Gross,
a nieco w tyle marynarz Stypiński, Teresa Laskowska ze Szczecina, mi- nie do użytku nowego wzorowego
za nimi zaś trójka o wspólnym strzyni Polski w crawlu w konku ośrodka kultury fizycznej — słów
kilka o pogodzie „nawalające “ pra
rytmie kroku i niemal identycznym
rencji dziewcząt.
wie już tradycyjnie na mistrzu
stylu: Osiński, Kozera i Piotrowski.
Fot. Datka.
stwach pływackich Polski Tym ra
Potem cała grupa innych, a w tyle
spokojny Przybyłko i jeszcze kilku. szych pływalń otwartych Polski, zem również nie dopisała. Nie
Gross i Stypiński szybko Zostali wzorowo urządzona,
——
-.posiadająca dziwmy się tedy iż zawodniczki n-a
Przetasowani do tyłu. Do wspom nie tylko 50-metrowy tor wyścigo jednokrotnie nie powtórzyły, uzy
nianej trójki dociągnął Więcek wy ale i jednocześnie w przedłuze skanych na treningach wyników.
z Krakowa. W pewnej odległości niu toru przygotowane pola do gry Pływalnia była urządzona wzoro
biegli Garncarz i Głuszcz, a na czele w piłkę wodną. Kto pływalnię tę wo brak było tylko linki do zatrzy
wciąż Andrzejewski. Na około 2 km widział przed wojną wie że różniła mania zawodników po falstarcie,
za miastem, a 6 od startu, przed się ona od bajora bagnistego tyłku no i jak zwykle — pistoletu starto
Andrzejewskim wyłania się nagle tym. że była czworokątną. Po woj wego którego wraz z korkami oo
na życzenie mógłby nie
zamknięta zapora kolejowa i w od nie dyrekcja Huty „Laura“ dużym starczyć
dali z boku samotnie jedący paro wkładem — przy współpracy K. E> jeden z przebywających na widow
ni
chłopców.
Po uwadze na ten te
,
Siem
i
an
owiczanka'
—
przekształ

wóz. Zwiększamy tempo naszego
w ub. roku odpowiedziano mt,
samochodu prasowego. Dojeżdżamy ciła bajoro na basen betonowy, wy mat
ma przepisu, który by zebra
do toru. Usiłujemy zatrzymać paro korzystany przede wszystkim jako iż niestarterowi
używania chorągiew
wóz. Ten jednak orientuje się o co to-r hokei-o-wy. Od czasu, kiedy ten nial
Być może, ale kto obserwuje
Chodzi, zwiększa tempo, szybko prze ośrodek sportowy przeszedł pod ki.
zawodnika
w
chwili
startu wie jak
jeżdża, tak że Andrzejewski omija opiekę Związku Zawodowego Hut ten zdenerwowany patrzy
feral
r&rnpę i tuż za nim przecina linię ników wizgi. „Stali“, a prowizorycz ną -chorągiewkę, zamiast na
koncen
Mmnurencji ¿mi m crawlem, w której pokonała Bemównę. Z prawej młode
kolejową. W tej chwili dochodzą nej pływalni stworzono prawdziwe trować awćij wzrok do przodu,
to zawodniczka Wenclówna z katowickiej Stali wygrała 50 m motylkiem dla dziewcząt.
do toru Osiński, Kozyra i Piotrow- cacko Nie wiadomo co -wyżej ce jest na swój blok i tor. Błądzenie
Fot. Datki.
®ki. I oni omijają rampę, gdyż nić, czy hart ducha, energię, wySSOBT I WCZASX
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— Tak, chcemy, aby czekająca na zacyjnie tegoroczny wyścig prze
WARSZAWA. — W biurze komi- wszystko będzie w porządku. Przed
dwie poprzednie imprezy?
earza Wyścigu Kolarskiego Do- natarczywością utrąpionych auto- kolarzy publiczność nie nudziła się. ścignie
— Bez wątpienia — odpowiada
okolą Polski, a także dwóch po- mobilistów i motocyklistów, którzy Oprócz kilku konkursów, jak pro bez
dyr. Kobus. — Wła
® Nic albo też zgoła niewiele załatwienia sprawy w Al BA za przednich wyścigów w latach 1947 zawsze grasują na trasie, zabezpie gramy z losowaniem i zawodów ba śnie namysłu
po to cierpliwie zbierałem ma.
poprzedzających wjazd
słyszeliśmy dotychczas o water- decydowano, że bokserzy radziec i 1948, dyr. Kazimierze Kobusa wre czyliśmy się, zapraszając na wy lonikowych,
teriał
notując
błędy podczas tam
przygotowujemy sze
polistach radzieckich. Tymczasem cy nie mają prawa uczestniczyć w bezustanny ruch, chociaż do roz- ścig funkcjonariuszy M. O. Zaopa zawodników,
reg imprez w każdym mieście eta tych wyścigów, by ich w tym roku
trzą
się
oni
w
większą
ilość
man

poczęcie
„Tour
de
Pologne"
bra

okazuje się, że stanowią oni nie- mistrzostwach, równocześnie nie
,..
jeszcze 3 tygodnie. Pokój, za datów karnych, opiewających na powym. Najważniejsze z nich, to nie— powtórzyć
No, jeżeli wyścig będzie jesz
przeciętną klasę. Potwierdzają to dopuszczono do zawodów czterech kuje
rzucony różnego rodzaju sprzętem duże sumy, co powinno odstraszyć mecze piłki rowerowej z udziałem cze
lepiej zorganizowany, jak w ub.
pływacy czechosłowaccy, którzy zawodników fińskich ze związków kolarskim, mapami, wykresami, ta najbardziej opornych. Poza M. O. Czechosłowaków oraz popisy jazdy
niedawno temu bawili w ZSRR. robotniczych, którzy zdobyli tytu blicami, gości często zawodników pomagać nam będą junacy SP i akrobatycznej, także w wykonaniu roku, to doprawdy nie ma o czym
mówić. Pamiętamy dobrze zeszło
Czołowy wa
gości z CSR.
ły swego kraju, a którzy starto i działaczy sportu kolarskiego. Ro strażacy.
roczną organizację,
— Słyszeliśmy coś o niespodzian
idzie sprawnie i wesoło, co
terpolista
wali w ZSRR na zawodach robot bota
Rozmowę przeprowadził
— To chyba wszystko, Obcięli
dowodzi dobrej organizacji i chęci kach i atrakcjach dla publicz
CSR, Czerny,
niczych. Dopiero na 14 dni przed współpracowników.
L. CergowsJei
byśmy tylko wiedzieć, czy organfności ...
oświadczył:
terminem mistrzostw, mr. Russel
—• Dobrze pan trafił — wita mnie
„Przekonali
zawiadomił, ze Związek Radziec- ij dyr. Kobus. — Właśnie upłynął ternas waterki jest prowizorycznie do AIBA I! min zgłoszeń do wyścigu. Do 25 bm.
poliści radzieccy o swej wartości przyKty, a więc po zamknięciu li w południe mieliśmy zgłoszenia
Pokłosie pływackich mistrzostw Polski
fizycznej i szybkości■ Technikę sty zgłoszeń do Oslo, Cała sprawa drużyn: Anglii — ß kolarzy, CSR —
mają doskonałą. Taktycznie ustę była przez przeszło rok tak gma 8, Danii — 8, Finlandii — 8, Fran
powaliśmy im wyraźnie. Sowiec twana przez międzynarodowe cji — 8, Holandii — 8, Szwajcarii —
cy waterpoliści potrzebują tylko czynniki bokserskie, żeby tylko 8, Włoch — 8, Polonii francuskiej —
pokosztować międzynarodowych pięściarze radzieccy do Oslo nie 6 i naturalnie Polski — 8 kolarzy.
ł dokończenie ze sir. 31
jeszcze na opóźnione nie
kontaktów, a niebawem staną mogli przyjechać. Dokumenty o- Czekamy
co zgłoszenia Wągier i Bułgarii. poprostu sił, objaw w obydwu wy Kujawska pójdzie ze przykładem (zawodów 8 pływaczek węgierskich
wśród pierwszych drużyn na świe głoszone przez demokratyczną Przypuszczam, że są one już w dro
jaki ayNiespo- które zademonstrowały,
*"■*
1
padkach niezbyt pochlebnie świad Jarkulisa-N i edobeoklej ?
cie. Związek Radziecki w swej prasę
zagraniczną
całkowicie dze. W wyścigu wezmą również czący o metodzie stosowanej przez dziankę prawdziwego kalibru spra stann dzieli nasze zawodniczki od
czołowej grupie piłkarzy wod skompromitowały Międzynarodo udział najlepsi kolarze polscy w I jej
nich.
Młode
silnie
i
barczy
instruktora. Bemówna ; Dzi- wiła wszystkim nowa gwiazda na
nych ma 30 równych graczy, wy wą Federację Bokserską, wykazu odrębnej klasyfikacji drużynowej. j kówna ciągle są naszymi nadzieja firmamencie naszego pływania ko ste j@lk typowi pływacy. Węgier
branych z dziesiątek drużyn. Mo jąc jak na dłoni jej zdecydowanie Tak więc łączna liczba zawodni mi na najbliższą przyszłość, a Ja biecego — Pro-niewiczówna, Wygra ki pokazały, jak należy pływać i uków przekroczy 100. Wyścig pod koś nie ruszał ą naprzód, Obie mają
że też każdej chwili przedstawić złą wolę.
ona 100 m klaaycanym , A" — zyakać doskonałe wyniki nawet,
tym względem zapowiada się impo zdolności jednak coś niedobrze ■- ła
pewnie, bijąc nłeepottetanie Mater gdy nie posiada *!ę doskonałego sty
kilka równoszędnych zespołów tO Na wielu stacjach nująco.
Nie przesadzę twierdząc, że nimi. Jeszcze gorzej w tym raku nowaką Dobrancwslką i Ka-Ietową lu, Sądzę że pokae ten będzie <Ca
najwyższej klasy"
kolejowych naszego takiej imprezy jeszcze u nas nie wypadła obiecująca Liszkówna, Po w rekordowym czasie 1:32 2 min., naszych pływaczek najlepszą szko
Wybrzeża stoją w tej było.
prostu nie wykazała ona niczego. wbiegu na 200 metrów natomiast łą.
• Dlaczego bokserzy radzieccy
— A pod innymi względami?
Na zakończenie opisu mistrzostw
Matejówna, Malicka, Mik’.asówns, uległa rutynowanej D obran o wski ej,
chwili pociągi wcza
nie startowali ira mistrzostwach
—
Nie
ma
obawy.
Jeszcze
przed
Niedzielówna
i ¿Kowalska również ale pomimo to uzyskała dobry na krótki apel do miarodajnych czyn
sowę.
Spędzają ■ w zamknięciem listy zgłoszeń organi
Europy w Oslo — zapytywało
Chcecie Obywatele, odpo
nich swe urlopy pra zacyjnie wyścig ÍWl gotowy. W tej popłynęłyby lepie!;, gdyby wykaza nasze warunki czas 3:25 min. Czas ników.
wielu miłośników sportu pięściar
ły więcej werwy. Zwracam tu uwa Dobrancwskiej 3:19,2 min. ociera wiedzialni za przyszłość pływaotwa
cownicy
kolejowi
i
chwili
wszystko
jest
„zapięte
na
skiego? Óto garść faktów i doku
gę na Laskowską ze Szczecina. Ma się o rekord Janaaówny i ¿est nagro polskiego,^nareszcie widzieć postę
ich rodziny. Miesz ostatni guzik", mimo, że mamy jesz ona dobry styl a czas 39 8 sek. na dą za systematyczny, sumienny tre py, wyślijcie na 2 — 3 miesiące jed
mentów opublikowanych w ostatT
cze
sporo
czasu.
Doskonale
działa

kają
oni
w
specjal

nego apecjaliste-itrenera pływania
50 m — jalk na dziecko — jest bar ninä,
nich dniach przez światową prasę
nie do tego celu przy jący aparat „Czytelnika" umożliwił dzo dobry.
Zawody urozmaicone były pora do ZSRR, jednego trenera skoków
demokratyczną w tej sprawie; —
W back-crąwlu powtórzyło się tu żam i skoków z \ trampoliny przez do Szwecji i jednego trenera piłki
gotowanych
wago nam, zorganizowanie wszystkich
6. II. 1948 pięściarski referat ko
Hotele, wyżywienie i za samo co w crawlu na piersiach Br cdii cha, który (ciągle jeszcze coś wodnej do Węgier urządźcie następ
nach, w nich też ma etapów.
mitetu dla spraw kultury fizycz
kwaterowanie,
masaże,
kąpiele, Piękny styl, bez dynamiki. Odnoś, urnie oraz skokami humorystyczny nie dla wszystkich instruktorów n*
ją pourządzane kuch opiekunowie zawodników, pomoc się to szczególnie do mistrzyni Fiat mi j pokazem „jak nie należy rato szych obowiązikowy kurs pod kie
nej ZSRR zawiadomił odnośne
nie, a całe dnie spę techniczna, a nawet rozrywki — kowsdtiej, która pływa Ładnie stym wać", Tu trzeba było raczej, korzy runkiem tych trzech specjalistów
sfery boksu międzynarodowego,
dzają na łonie przy wszystko to jest jut przygotowane. wo i zadziwiali ąco spokojnie, bez stając z obecności talk liczne)' wi 1 rozpoczmijcie planową pracę w te
że Związek Radziecki chętnie
rody,
Sprzęt, t. zn. udoskonalone „Bał .„punohu". A szkoda rekord Bana downi, pokazać jak należy fachowo renie. Wkład taki opłaci eię lepiej
przystąpi do AIBA, jeżeli język
Mamo wielu trudności sta tyki“ z podwójną przerzutką, a tak szewskiej trwający już 12 lat, prze ratować. Byłaby więcej pożytku. od wszystkich kursów 1 obozów
rosyjski zostanie uznany za ję
zamienne części z zagranicy, jak stałby istnieć. Rozdział dla siebie to Poza tym — jak już wspomnia szkoleniowych. Trzeba nareszcie,
zyk oficjalny na równi z innymi wianych przez pewne międzyna że
gumy, przerzutki, pedały i t, P-, pływanie motylkiem albo jak ,-s łem — startowało w drugim dniu sterować we właściwym kierunku.
językami oficjalnymi AIBA, jeżeli rodowe sfery Akademickim Mi także już na miejscu. Jeśli chodzi obecnie
urzędowo nazywają, stylem
Hiszpania nie będzie przyjęta na strzostwom Świata, które w przy o przygotowanie kolarzy, to należy klasycznym , B‘‘. Porównajmy wy
latystyka „Sportu i Wczasów“
członka federacji i jeżeli przed szłym miesiącu odbędą się w Bu już do PZKol., technicznego orga niki kobiet stylem ,,B" f dziewcząt
stawiciel ZSRR otrzyma mandat dapeszcie, zawody akademickie nizatora „Tour de Pologne“.
(dzieci) stylem , A“, a włęc stylem
10
najlepszych wyników pływackich kobiet
— Teoretycznie to ładnie wy klasycznym normalnym na dystan
w komitecie wykonawczym fede zapowiadają się jako pierwszo
gląda, ale jaką okaże się rzeczywi sie 100 m. Oto „B". kobiet: 1:40,8 —
racji, — 31. III. 48 sekretarz fe rzędna atrakcja sportowa. Tak np. stość?
1:42 3 — 1:42,6 — 1:45,2 — 1:46,6,
deracji mr. Russel odpowiedział, w koszykówce ilość uczestniczą
Poniżej podajemy tabelę 10 najlepszych wyników pływackich
— O to się nie boję. Jeżeli mam „A“ dziewcząt: 1:41,1 — 1:41,8 —
że sprawa przyjęcia zostanie cych drużyn będzie daleko więk jakieś
kobiet, uzyskanych w bieżącym sezonie na basenach otwartych
obawy, to dotyczą one pu 1:43 3 — 1:46,6 — 1:48. Konkluzja m
sza
aniżeli
na
ostatnich
mistrza'
przedstawiona na kongresie AIBA
w Polsce:
bliczności, która nie zawsze wie, struktorzy uczą motylka, ele go me
i prosił o przesłanie statutu na stwaćh Europy w Egipcie. M. in. ,jak się trzeba zachować na trasie znają. Niedobrze.
1.25,2 Niedzielówna — Ogniwo Bytom
100
m dow.
czelnej organizacji boksu radziec zapowiedziały swój udział w tur- i: stadionach, by nie przeszkadzać
W stylu klasycznym „A" stano
' Sobczak — Włókniarz Łódź
1.27,1
•
organizatorom i dzienni wała Janasówna, mistrzyni i rekor REKORD POLSKI: Kratochwilówna 1.27,8 Szymańska — Ogniwo Cracovia
kiego. — Na Olimpiadzie w Lon nieju koszykówki: CSR, Polska, kolarzom,
Fiałkowska — Ogniwo W-wa
1.28,8
(W-wa) i Dawidowiczówna (Śląsk) 1.29,3 Liszkówna
2fr.awc^a> Liban, Bułgaria, 1karzom w wykonywaniu ich zadania. dziełka,, nosząca obecnie nazwisko
dynie przedstawiciele ZSRR kon
— Stal Gliwice
jednak nadzieję, że dwa lata Kujawska. Odpadła w przedblegu
;
1,15.4 min.
ferowali
z
przedstawicielami ZSRR, Egipt, Chiny, Mongolia i Mam
jaką miała publiczność na 200 m, kończąc karierę. Twier 1.19,9 Bemówna A. — Ogniwo Wrocł. 1.30,2 Dohranowska — Ogniwo Crac.
‘
AIBA i zawiadomili ich, że w Koi ea. Korea zgłosiła też swój u- praktyki,
podczas
poprzednich imprez oraz dzi ona, że obowiązki rodzinne (jesc ' 1.21,5 Dzlkówna — Ogniwo Bielsko
:ulotki z pouczeniami,
Związku Radzieckim najwyższą dział w turnieju piłkarskim.
nie pójdą na matką 4-miesięcznego dziecka) unie 1.24,8 Mateja — Ogniwo Bytom
200 m tío w,.
ESTE.
organizacją dla boksu jest Komi
marne i nawet pod tym względem możliwialją jej trening. A może 1.25,1 Malicka — Spójnia Poznań
3.02,4
Dzikówna — Ogniwo Bielsko
tet Kultury Fizycznej ze swym
3.06,1 Bemówna A. — Ogniwo WrocŁ
oddziałem dla spraw pięściarskich.
Poznań
'■«
3.10,3 “Malicka
■' ' — Spójnia
-" ’ *
I i*
Reprezentant AIBA zażądał wów
3.10,9 Mlklasówna — Związk. Poznań
Kowalska
—
Związk.
Łódź
Meldunki
x
Ik
raj«
3.18,3
czas przesłania regulaminu tego
3.22,8 Żurkówna — Spójnia Poznań
oddziału( co też Związek Ra
3.25,8 Króllkówna — Ogniwo Bytom
dziecki uczynił natychmiast po
3.27,0 Jaworkówna — AZS Wroclaw
3.27,6 Przyborowlcz — Spójnia Pozn.
Olimpiadzie. — 30. XI. 1948 ze
3.28,0
Gryszczykówna — Ogniwo Byt
Związku Radzieckiego wysłano do
Bydgoszczy zgromadziły na starcie wewn. AZS: 1) Jasków ski—Durka; twierdzono. Ogólny koszt budowy sta
AIBA list z zapytaniem, jak dale Dolny Śląsk
ponad 400 zawodników z Bydgoszczy, czwórki wyścigowe wagi lekkiej: 1) dionu wraz z kortami 1 pływalnią wy 400 m dow.
ko posunęła się sprawa przystą
Torunia, Wrocławia, Poznania, Wło padania; 2) AZS; czwórki pólwyści- niesie ponad 99 milionów zł. Przy pra
pienia ZSRR do AIBA. — 1. XII. JE MENTA GO RA. w Kamiennej Gó cławka i Inowrocławia. W ogólnej gowe Old-boye: 1) Polonia; 2) Tryton; each ziemnych zatrudnieni są junacy REKORD POLSKI: Bemówna (B. B.
T. S.) 6,22,0 min. (1348).
1948 mr. Russel zażądał listownie rze zakończył się turniej lekkoatle punktacji zwyciężyła Brda (Byd czwórki wyścigowe nowicjuszy: 1) SP.
tyczny ,,Trzech miast1zorganizowa- goszcz) przed Gwardią (Bydgoszcz) 1 Polonia; 2) AZS.
6.32,0
Bemówna A. — Ogniwo Wrocł.
x
W
skład
nowych
władz
Wydziału
przesłania regulaminu władz pię ny
Inspektorat Kultury FLzycz- Pomorzaninem (Toruń). W poszczegól • Poznański Okręgowy Związek Sędziowskiego Cz. OZC. weszli: prze 6.38,5 Dzikówna — Ogniwo
Bielsko
'
1 "
to języku angiel nej., W ogólnej
klasyfikacji zwycięży nych klasach zwyciężyli: dziewczęta Kolarski Jest w porfoizumieniu z Cze wodniczący — Michułka, sekretarz — 6.50,6 Mateja — Ogniwo
____ ____
Bytoin
skim i podania ™J?eSLa .Gora* uzyskując 225 pkt., do lat 14 (400 m) — Mrozówna (Brda) skim Związkiem Kolarskim w spra Helman, ref. obsady — Kluczny, ref. 6.58,4 Malicka — Spójnia Poznań
do lat 14 (400 m) — Krlese wie sprowadzenia czołowych szosow dyscyplinarny — Woźniak.
6.58,6 Kowalska — Włókniarz ;Łódź
radzieckich prze przed Kamienną Górą — 157 pkt. i Chłopcy
Bytom
- ~~ 57 Pkt. Reprezentacja (Brda) — 3:41,0 min. Juniorzy (dyst. ców czeskich z mistrzem Vesely ce x Ogniwo-Skra organizuje sekcję te 7.11,3 Królikówna
Ogniwo
_ '
. ‘“
pisów o amator- Jeleniej Gory
uzyskała 10 pierwszych 1100 m) — Gołębiewski (Pomorzanin) lem rozegrania w Poznaniu wyścigów nisową 1 zamierza wybudować własny 7.25,0 Zawadówna — Stal
Katowice ,
stwie.
Następny miejsc otrzymując io dyplomów. W 13:59,2. Juniorki (dyst. 1100 m) — Kie kolarskich na ulicach poznania.
Poznań
7.25,4
Mlklasówna
—
Związk.
kort.
imprezie wzięło udział ok. 100 zawód lecka (Brda) 18:12,0 min. Seniorki • Związkowiec Poznań zorganizo
Marchlewska — Kolejarz Gdyn.
list od mr. Rus- ników.
x Zawodnik Włókniarza — Obst, zo- 7.28,5
Zawody zakończył mecz siat (1100 m) — Pastawianka (Brda) 16:28,9. wał z dniem 26 bm. własny obóz
7.31,0 Szymańska — Ogniwo Ciiracovia
sela zapewniał o kówki, między drużyną jeleniogór- Seniorzy
("dyst. 1400 m) — Piotrowski piłkarski w Łagowie, w któ sta przez WG i D PZPN ukarany 6rym bierze udział zespół ligowy oraz miesięczną dyskwalifikacją za nie
przyjęciu Związ ską i kamiennogórską. Zwyciężyła Je (Brda) 17:19,8.
kilku graczy drużyny rezerwowej. bezpieczną grę i umyślne kopnięcie
ku Radzieckiego na członka na lenia Gora 3:0.
BYDGOSZCZ. W Bydgoszczy odbył Kierownikiem obozu został Sle- przeciwnika na zawodach Włókniarz— 100 m klas. A
WAŁBRZYCH. Dwaj piłkarze dru- się mecz zapaśniczy między zespołami bioda. — Stronę techniczną po
najbliższym kongresie AIBA. In
w Piotrkowie.
REKORD POLSKI: Proniewicz H.
goligcwej Garbarni Ignaczak i Fory- ,,Gwardii" z Łodzi i Bydgoszczy. wierzono Smtglakowi. Obóz potrwa Concordia
ne listy zawiadamiały', że boserzy szews-ki,
x 14 sierpnia odbędzie się w Czę
(Włókniarz Łódź) 1,32,2 min. (1949).
po otrzymaniu zezwolenia z Lepsza technicznie i kondycyjnie dru do 6 sierpnia skąd drużyna ligowa stochowie
mecz
pomiędzy
sędziami
pił
radzieccy będą mogli startować macierzystego klubu., przenieśli się żyna łódzka zwyciężyła 6:2.
1.32,2
Proniewicz — włókniarz Łódź
wyjedzie
do
Krakowa
na
spotkanie
karskimi Śląska i Częstochowy. W 1.33,9 Maternowska
H. — Kolejarz B.
na mistrzostwach Europy w Oslo. do Wałbrzycha i podpisali zgłoszenie
z Craeoyią.
końcu
sezonu
częstochowscy
sędziowie
TORUŃ.
Drugoligowy
KS
ZZK
Ko

1.34,1 Dobranowska — Ogniwo Crac.
Dalszych listów, telegramów i o- do tamtejszego Górnika.
grać będą na Śląsku.
lejarz (Toruń) odniósł duży sukces,
Kaletowa
—
Stal
Gliwice
1.36,0
świadczeń było jeszcze około 20, WROCŁAW. (JM) w rozgrywkach o remisując z ligowym KS Kolejarzem Częstochowa
x Sekcja tenisowa Związkowca po 1.37,2 Mrczówna — Kolejarz Bydg.
(Poznań)
2:2
(0:0).
Bramki
dla
Pozna

wejście
do
A
klasy,
które
przeprowaa kiedy zbliżał się termin zawo
siada obecna? 90 czynnych członków, 1.39,0 Przybyła — Gó/nik Zabrze
<}??.
dwóch grupach, po ostat nia zdobył Anioła, dla Kolejarza (To
czego 45 junolrów i jest w tej chwili 1.39,9 Bresińska — Zwlązk. Poznań
dów o mistrzostwo i Związek Ra niej
niedzieli sytuacja wyjaśniła się ruń) Rembecki 1 Brzeski II. Widzów x„Włókniarz“ przystąpił do budowy zjedynym
klubem kontynuującym pro 1.41,0 Fiałkowska — Ogniwo W-wa
dziecki domagał się ostatecznego
około 5000.
reprezentacyjnego stadionu, kiórego pagandę białego sportu na terenie 1.41,1 Dąbkówna — Stal Katowice
* W meczu o wejście do kl. A plany zostały przez GUKF już. po- Częstochowy.
1.41,2 Blemówna J. — Ogniwo Bielsko
Gwiazda pokonała WKS Toruń 4:3
'"
(0:1).
200 m klas. A
Związkowiec1 Wałteych^: 1
* W międzymiastowy mmeczu te- ««OPCLSZCZYŹNIE
Motocyklowe
ntsowym Toruń pokonał Inowrocław
REKORD POLSKI: Kaletowa (Gli
5:1.
wice) 3,18,5 min. (1948).
* W raidzie sprawnościowym na
„Grant! Prix“
3.19,2 Dobranowska — Ogniwo Crac.
grupą i
trasie Bydgoszcz — Nakło — Szubin
3.25,0
Proniewicz — Włókniarz Łóoz
Bydgoszcz zwyciężyli: kat. do 1200
Gwardia Ząbkowice
10 15:5 —
3.25,5 Kaletowa — Stal Gliwice
— Kruk; do 2200 ocm — Snidacz
Gwardia Jawor
w Poznaniu
7 22:10 ccm
X
LZS
Zagroda
Lubliniec
założył
3.31,6
Przybyła
— Górnik Zabrze
ścigu Kotarskiego Dookoła Polski.
Związkowiec Wałbrz.
5 14:14 ponad 2200 ccm — Cholewczyński.
sekcję motocyklową., którą zgłoszo Na czele Komitetu stanął prezydent 3.32,3 Maternowska H. — Kolejarz
Górnik Karol
5:27
2
no już do Si. OZM. Jest ona drugą miasta Opola Skalski Ludwik, a w 3.33,4 Dąbkówna — Stal Katowice
POZNAN. Zarząd Wojewódzki ZS
sekcją motocyklową przy LZS na te skład komitetu zostali wybrani; 3.36,8 Swiacka — Ogniwo Szczecin
W podokręgu Wałbrzych do> klasy A Poznań
„Gwardia“ w Poznaniu organizuje,,
renie województwa Śląsko-dąbrow B rumb erg; Krasoń; Dudek; Szłasa: 3.41,5 Kujawska (Janusówna) — GW.
na zlecenie PZM, w dniu 7 sierpnia wchodzi Gwardia Ząbkowice.
skiego,
3.42,4 Istel — Górnik Zabrze
br. międzynarodowe wyścigi motocy t
Karczewski. Tyreha; Mróz.
dru8ie3 — Wrocław, syPOZNAÑ, Kolarskim mistrzem Po
klowe o wielką nagrodę „Grand
3.43,9 Soroka — AZS Wrocław
X Cymbalski — prawy łącznik opoi
znania
na
torze
został
Frąckowiak,
X
Przy
Koszami
Lnu
w
Piotrowi

Prix“ Polski. Wyścig odbędzie się w
wygrywając wyścig finałowy na 1000 ski ego zespołu wałczącego o wejście cach Wielkich w pow. raciborskim uPoznaniu w zamkniętym obwodzie
a
mtr. Na 200 metrowym finiszu Frąc do II ligi — Stali Bobrek, uległ po tworzony został ZKS Związkowiec. 100 ni klas. B (motyl)
ulic: Al. Przybyszewskiego, ul. Dą
kontuzji kolana (wylew krwi) Obok zabudowań fabrycznych Koszar
kowiak (Kolejarz) uzyskał czas 17,1 ważnej
browskiego, Al. Polską, Al. Bułgar Elektrownia Wrocław — Związkowiec sek.
Dalsze miejsca zajęli zawodnicy i przez kilka tygodni będzie zmuszo ni. budowane jest boisko sportowe.
REKORD POLSKI: Blemówna
ską, ul. Grunwaldzką. Jedno okrąże Lubań 0.0.
ny
pauzować.
poznańskiej
Unii:
Vogt
—
17,2,
Rozu

(Ogit»o Bielsko) 1,40,8 min. (IMBh
nie wynosi 8 km. Wyścig odbędzie się
mek — 17,8 1 Wydarkiewlcz 17,9. Pół X Górnik Gliwice, który prowadził
na dystansie 100 km. (20 okrążeń).
grupa ii
X WG i D Opolskiego Podokręgu 1.40,8 Blemówna Jadw. — Ogniwo Bgodzinny wyścig australijski parami prace przy budowie stadionu pływać ZPN
Do startu dopuszczono motocykle w
ukarał
Koszyka
Józefa
(Włók

1.42,3
Swiacka — Ogniwo Szczecin
Związkowiec Lubań
Í e 23:2 dla zawodników z licencją wygrała
kategoriach: 250, 350 1 500 ccm. Udział
w Sośnicy, zmuszony zostaje niarz Dobrzyń WIk.) 3-mies. dyskwa 1.42,6 Miklasówna — Związk. Poznał*
Elektrownia Wroclaw 5 ł 3:17 para Frąckowiak — Kostrzewski (Ko kiego
zawodników zagranicznych, państw
je
przerwać,
ze
względu
na
brak
łun
lifikacją
za
brutalną
grę.
Gąsiora
Ka

1.44,0 Fiałkowska Boż. — Ogniwo "
Pafawag Ib
i 3:1 lejarz), przebywając 19,4 km.
Demokracji Ludowej jest zapewniony.
duszów.
rola (Włókniarz Dobrzyń Wlk.) 1.46,5 Sobczak — Włókniarz ŁódZ
WKS Promień Żary
3 o 3:12
Zaproszono m. In. zeszłorocznego zwy
IMyg.
dyskwalifikacją
za
słowną
o1.51,6 Hulokówna — Stal Gliwice
O wejście do klasy A POZPN Le
ciezcę „Grand Prix" Polski — Bube- Bił gia• Poznań
W turnieju siatkówki i koszyków braizę sędziego, Mizgatoklego Romu 1.52,4 Kotowicz — Ogniwo Bytom
wygrała z Włókniarzem kiX zorganizowanym
przez ruchliwą alda (L21S Zagroda Lubliniec) surową 2.01,9 Blejarska D. — Ogniwo Bleis»"
nlcka (CSR) oraz Węgra Laszló Szabo
Kalisz 5:1 (4:0); Huragan (Pobiedzi sekcję Ogniwo (Polonia) Bytom wzię naganą za niesportowe zachowanie
— zwycięzcę tegorocznego „Grand
ska) — Ostro via II 2:2 (0:1),
ły udział 4 drużyny. W siatce zwycię się na zawodach; Dpdę Konrada (Bu
Prix“ Budapesztu. Z zawodników poi
Lenko Bielsko, a w koszu Che dowlani Opole) 2-tyg, dyskwallflka- 100 in wznak
skich startować będą wszyscy czołowi
• Mecz tenisowy o mistrzostw'» żyło
motocykliści, z Zymlrskim, Wielochem,
okręgu poznańskiego między Ogni mik Gliwice. Wyniki w siatce: Ogni Cją za niebezpieczną grę.
REKORD POLSKI: 1,29,0 min. B®'
Dąbrowskim i Brunem na czele.
I Bytom — Chemik Gliwice 2:0
wem Poznań a Ostroyią zakończył wo
naszewska (W-wa) 1939.
(15;13s 1'5:8). Ogniwo II Bytom — Che
LZS ODRA MIASTECZKO SL, —
się wygraną pierwszych 9:4, Zwycię mik
2:1 (15:13: 10:15; 15:7);
stwem tym zapewnili sobie poznań- LenkoGliwice
1.35,4 Szafranówna — Stal
SPÓJNIA
KLUCZBORK
4:3
(2:1)
—
Chomik
2:0.
Finał:
Lenko
—
ozycy prowadzenie w tabeli I rundy Ogniwo I 2:1 (15:13; 10:16; 15:13). Wy
1.35,4 Fiałkowska Boż. — Ogniwo
KRAKOW. W zorganizowanym przez
mistrzostw.
1.36,5 Dobranowska — Ogniwo er»
Piękny sukces odniosła drużyna 1.36,9
LZS Bieżanowlanka turnieju piłkar
niki
w
koszu
:
Chemik
Gliwice
-Len
Żurkówna — Spójnia Foznkn
• Rozegrano na Warcie regaty wio ko Bielsko 28:21 (20:11); Ogniwo — Odry Miasteczko 81. w Kluczborku,
skim LZS-ów wzięło udział 6 zespo Pomorze
1.37,9 Szmatlochówna — Ogniwo Bi ■
ślarskie
dały
następujące
wyniki:
wygrywając
z
tamt.
Spójnią,
wzmoc

łów: Czyżyny, Łagiewlanka, BieżanoLenko 36:24 (22:14); Chemik — Ogni~
Czwórki wyścigowe młodszych: 1) Po wo 31:30 (17:10). Sędziowali na zmla- nioną graczami Kolejarza Kluczbork 1.37,1 Nicdziclówna — Ogniwo Byw
wianka, Rzezawa, Piaski Wielkie 1
lonia; 2) KW 04; jedynki wewnętrzne nę Borys 1 Koadrój.
4:3. Bramki dlla Odry uzyskali: 1.38,4 Przyborowie! — Spójnia ro
Węgrzce. V/ finałowym spotkaniu
Zmleszkoł; Dyrgała; Celary i Micha 1.39,1 Neblówna - stal Gliwice
LZS Bieżanowlanka pokonała LZS sSRSJSn AZS: 1) Jaslkowski; 2) Walkowski;
—_ lik po jednej. Dla Spójni środkowy 1.41,1 Budziszówna — Kolejarz
czwórki półwyścigowe do lat 18: 1) X W Opolu utworzony został liokalCzyżyny 3:0.
1.41,2 Gryszczyk — Ogniwo Bytom
Polonia; 2) KW 04; dwójki podwójne ny Komitet Organizacyjny VIII Wy napastnik 1 lewy łącznik.
smwrassa i u iimi i—ran»—a
SPORT i WCZASY TT 28 LIPCA 1@% - NR 60 (1^ gggg, 4

Ula obozie uu Wolsztynie

Z wydawnictw

„Informator turystyczny"
jesteśmy świadkami masowego roz
woju turystyki. Czytaliśmy szereg
artykułów na temat dzikiego Jej uprawiania 1 związanych z tym szkód
dla turystyki i przyrody. Mówiło się
O tym, że nie dysponujemy odpo
wiednio licznymi kadrami instrukto
rów masowej turystyki 1 dlatego ujęcie tych mas natrafiało na trudno
ści. Dlatego z uznaniem przyjęliśmy
dostarczenie na półki księgarskie no
węgo wydawnictwa PTT, jakim jest
„informator Turystyczny i Regula
min Odznakami Turystycznej PTT"
w opracowaniu Władysława Krygow
sklego. informator ten, wydany w
formacie kieszonkowym, nadaje się
do korzystania w każdej sytuacji,
zawiera zaś podstawy samodzielnego
wędrowania dla człowieka który ni
gdy turystą nie był, i nigdy ze zor
ganizowaną turystyką nie miał do
czynienia. Poucza poza tym, jak zo
stać członkiem PTT i jakie z tego
wynikają korzyści. Daje spis schro
nisk na terenie Tatr, Beskidów, Kar
konoszy wraz z mapami orientacyj
nymi. pozwala wreszcie turyście na
planowanie dłuższych wycieczek po
dając adresy schronisk. Informator
w sposób bardzo przystępny poucza
turystę, jakie niebezpieczeństwa gro
żą mu w górach i jak się ich wy
strzegać, jak zawiadomić o wypad
ku, jak przyjść z pomocą wołają
cemu, i do jakich granic ta pomoc
jest możliwa, a w jakim wypadku
należy zawezwać Tatrzańskie Pogo
towie Ratunkowe. Dalej jako no
wość podaje dokładną listę przewód
nlków tatrzańskich oraz ich wyna
grodzenie. Dość szczegółowo potrak
towana jest kwestia prowadzenia
wycieczek szkolnych z podaniem tras
tatrzańskich, dostępnych dla prze
ciętnie sprawnej młodzieży.
W drugiej części Informatora tu
rysta znajdzie dokładny regulamin
1 sposób zdobywania odznaki gór
skiej PTT z podaniem punktowa
nia wejść.
Informator zasługuje na szeroką
popularyzację i powinien znaleźć się
w rękach nie tylko początkującego
ale także dla doświadczonego tury
sty ze względu na zawsze aktualny
materiał, jaki zawiera.
Miet.

Wolsztyn, w lipcsu IMS
, WOLSZTYN K. POZNANIA go
ści uczestników miesięcznego kur
su III stopnia aktywu nauczycieli
wf. szkół średnich z całeij Pol
ski, urządzanego przez Min. Oświaty w ramach planowego dokształceinia nauczycieli szkół średdnich. Warunki kursu są idealne.
Mieści się on w gmachu Państwo
wego Liceum Ogólnokształcącego
przy jeziorze, w pobliżu stadionu
sportowego. Kurs trwa do 30 lipca
br. Uczestniczy w nim 37 nauczy
cieli i 33 nauczycielek którzy
przeszli już przeszkolenie I i II
stopnia w Andrychowie i Ustce
oraz kursy narciarskie w Szklar
skiej Porębie i Szczyrku. Repre
zentowane są wszystkie kuratoria.
W zakres programu wchodzą za
gadnienia metodyczne dydaktycz
ne, zagadnienia szkolnych klubów
Aportowych, sprawa propagowania
sportu w szkołach. Z zajęć sporto
wych największy nacisk kładzie
się_na lekkoatletykę 1 pływanie. W
program zajęć praktycznych wcho
dzi gimnastyka prowadzona na
zmianę przez samych uczestników,
jako lekcje wzorowe. Po każdej
lekcji omawia się zasób ćwiczeń,
systematykę i prowadzenie lekcji.
Z lekkoatletyki omawia się prze
pisy, sposób sędziowania, organi
zację imprez, ponadto
wszyscy
nauczyciele uczestniczą w zapra
wie lekkoatletycznej i ćwiczeniach
technicznych. Wszyscy uczestnicy
zostaną poddani egzaminowi sę
dziowskiemu. Podobnie prowadzo
ne są też gry sportowe jak koszy
kówka. siatkówka, szczypiorniak i
piłka nożna, z przepisów których
też przewidziano egzaminy.

Akcja

dzieci

Notatnik

na

W, wycieczkach tych może brać urJ¿~ jednorazowo około 300 osób.
¡fWązkt Zawodowe, (wb)
s, „w Wałbrzyskim pod okręgu PTK
kynne następujące schroniska, W

szkolna

Wleniu

we

istruktorów

Od absolwentki Studium WF or
trzymaliśmy list, który przedruko
wujemy poniżej, a który winien za
interesować władze FWP.:
Szanowna Redakcjo!
W odpowiedzi na artykuł Bole
sława Szymańskiego pt. „Wczasy
w poszukiwaniu kadr instruk
torskich“ z dnia 18. VII. 49.
proszę uprzejmie w imieniu koleżanek-absolwentek Studium Wy
chowania Fizycznego Uniwersyte
tu Poznańskiego' o skontaktowa
nie z Funduszem Wczasów Pra
cowniczych celem porozumienia
się w sprawie pracy na tym od
cinku. Kilka z nas bardzo chęt
nie podejmie pracę instr, w. f.
właśnie w tym dziale w całej pel
ni doceniając 1 rozumiejąc jej
ważność
Maria Kowalska
Poznań
List ten skierowaliśmy do refe
ratu kulturalno-oświatowego FWP,
który udzieli bezpośredniej odpo
wiedzi.

Obiły na
Dolnym Śląsku

Od jednej z naszych Czytelni
czek, spędzającej wczasy we Wle
niu, otrzymaliśmy list następują
cej treści:
WLEÑ, w lipcu.
Przyjemne są obowiązki szkolne
i chętnie do nich zawsze wracamy.
Ile jednak pogody i radości zdoby
wamy właśnie podczas wakacji, ile
przybywa nam zapału i odwagi do
podjęcia nowych zadań.
Odprężenie psychiczne podczas
wakacji — to gromadzenie poten
cjalnych sił, z których korzystać
przyjdzie w ciągu roku szkolnego.
Wracamy i w tym roku z pogodą
i zapałem do twórczej pracy.

Kolonie mieszczą się w budynkach
własnych Związku Inwalidów. Są do
brze wyposażone i starannie utrzyma
ne, położone w malowniczych okoli
cach. Szczególnie Kolonie na Dolnym
Śląsku mają znakomite warunki. Bu
dynki przeważnie położone są z dala
od osiedli, dzięki czemu dzieci mają
dużo swobody, możliwości ruchu 1 za
baw na świeżym powietrzu 1 w wo
dzie.
Związek inwalidów w tym roku
dał szczególny dowód troski i dbało
ści o dzieci, wyjeżdżające na kolonie,
ubezpieczając każde dziecko tak, że
w razie nieszczęśliwego wypadku
dziecko ma zapewnioną opiekę lekar
ską i wszelką pomoc.

mistrzostwach

Następca

Rozrywek jest wiele i każda z nas
z nich korzysta. Ja najbardziej lubię wycieczki. Może to jest choro
bliwe waganctwo, ale zapewniam,
też i czysta ciekawość i ciągle po
trzebująca
wrażeń wyobraźnia.
Piękno gór, z których każda od
słania nowe widoki, koloryt pól
i lasów — z tym wracamy pogodnie
i mile utrudzone.
Z pobliskiej góry, na której stoi
historyczny zamek z XII wieku, pa
miątka polskości, roztacza się pięk
ny widok. Na dole u naszych stóp
jak na czapce plastycznej — leży
nasz Wleń. Małe miniaturowe domki, kościół, który wystrzela w niebo
jedną wieżycą i rzeka Bóbr obejmu
jąca całą miejscowość. Rzeka ta,
przy pogodnym niebie i słońcu, wy
gląda jak falująca wstążka, niestru
dzenie poruszana przez wiatr. Ostra
linia nasypu kolejowego i szyn z
daleka podobna do zabawki dla
dzieci. Tam dalej uskakuje góra
i kładzie się głęboka dolina z sza
chownicą pól.
Schodzimy z baszty krętymi i
ciemnymi schodami. Wstępujemy
do małego kościółka, w którym
także nie brak wiekowych pleśni.
Jest to kaplica, wybudowana w XII,
wieku przez Henryka Brodatego
dla żony jego, Jadwigi. Dzisiejsze
mitry pochodzą już z XVu wieku,
w którym zostały postawione na
miejscu drewnianej kaplicy. W ko
ściele tym znajdują się sarkofagi
książąt, którzy mieli w posiadaniu
stojący obok zamek wlniowski. Za-

pięściarskich

mek ten budowany był przez Bo
lesława Krzywoustego, a późniejsi
jego dziedzice: Bolko I i Bolko II
umocnili go, budując fortyfikacje.
Chciałabym przeczytać kronikę hi
storyczną tego zamku i kościoła.
Droga do domu spada stromymi
schodami z góry. Nie ozujemy zmę
czenia. Za to odczuwa się dotkliwy
głód. Dymiący krupnik zaprasza
i nasza gromadka zasiada do stołu,
pałaszuje Po dwie porcje każdego
dnia i rozbiega się rozśpiewana, by
po ciszy znowu ożywić okolicę.
Tak upływa dzień za dniem, każ
dy inny ale każdy pogodny i ra
dosny.
CECHNICKA ALICJA,
uczestniczka kolonii
Państw. Gimn. i Lic. Kra
wieckiego w Warszawie.

WAŁBRZYCH. 26 lipce 50 sportow
ców z klubu Górnik Wałbrzych, Sobięoln wyjw»— na dwutygodniowe
wczasy kondycyjne do Międzyzdro
jów. W grupie tej znajduje się 20
piłkarzy, ó?emka bokserska oraz
członkowie sekcji: pływackiej, lek
koatletycznej i tenisowej.
WROCŁAW (jm). ÍZ om. odbył się
we Wrocławiu start
propagando
wego spływu Odrą do Nowej Soli,
którego organizatorem jest WUKF.
W spławie wzięło udział 5 żaglówek.
2 łodzie wioślarskie, 8 kajaków, oraz
jedna motorówka towarzysząca.
Spływ odbywać się będzie etapami,
które znajdują się w ośrodkach
produkcyjno-rolniczych. W ośrodkach
tych wszyscy uczestnicy będą -omagać w akcji żniwnej, po macy zaś
grupa artystyczna będzie dawała
przedstawienia. Ekipa pływacka bę
dzie dawać pokazy ratownictwa i
skoków do wody.
BlSäSäHRSSSa

Pozifrowienio
od sportoewcót®

ZSRR

Segałowicza

Jedną z największych sensacji ro znokautował swego przeciwnika
zegranych onegdaj w Kownie mi drugim starciu.
strzostw bokserskich ZSRR była po Segałowicz dobrze .znany jest
rażka mistrza Związku Radzieckiego blioznoścl polskiej z występów
w wadze muszej Segałowicza do mło
dziutkiego boksera Butakowa, który

których obowiązują opłaty według
urzędowego cennika, przy czym wy
cieczki i członkowie PTK korzysta
ją z 30% zniżki; . 1) Zagórze Śląskie
(Chojna) Schronisko w Zamku. Jed
norazowo mieści 30 osób; 2) Szczawno-Zdrój hotel turystyczny, ul, Ko
ściuszki 9, obliczony na W osób; 3)
Wałbrzych (baza dla wycieczek w Gó
ry Wałbrzyskie l w Góry Sokole)
Park Sobieskiego, obliczone na 60
osób. Schronisko w Rybnlcy Leśnej
jest w bieżącym sezonie nieczynne,
gdyż odstąpione zostało DZPW na
kolonie dziecięce. Zarząd podokręgu
DTK proel wszystkich zamierzających
nocować w schroniskach Towarzy
stwa o zgłaszanie noclegów przynaj
mniej na 3 dni przed przybyciem.

WF

kłady prowadzi wiz. Z. Paruszewski, lekkoatletykę zaś i pływanie
prowadzi znany gracz, a obecnie
trener , Legii“
prof. Ciszewski
Józef.
Gry terenowe prowadzi
prof. Kalinowski Adam.
Po odbyciu jeszcze jednego kur
su anatomii i fizjologii uczestnicy,
którzy odbyli wszystkie
kursy
I i II stopnia otrzyma;ą odpowie
dnie dyplomy
kwalifikowanych
nauczycieli wf. w szkołach śred
nich. Atmosfera na kursie jest
bardzo pogodna, nastrój wesoły,
prawdziwie sportowy, do czego
przyczyniają się organizowane za
wody sportowe oraz dobrze zorga
nizowana strona gospodarcza.
I
St. Bendkowski

się rewanżowe spotkania w Wol
sztynie, które wzbudziły duże za
interesowanie. Ponadto odbędą się
spotkania z miejscowymi klubami
sportowymi.
Kierownictwo kursu szkolenio
wego spoczywa w rękach znanego
sportowca ob. Parasz emskiego Ze
nona. wizytatora OSW., który wy
chował już niejedno
pokolenie
sportowców. Instruktorami na kur
sie są wybitne i fachowe siły in
struktorskie. Gimnastykę i pływa
nie pań prowadzi prof. Ciszew
ska Jadwiga, tańce narodowe i re
gionalne prof. Zelentowa z War
szawy,
a
lekkoatletykę prof.
Szymiozek z Tarnowa. Gimnastykę
męską i gry sportowe oraz wy-

wczasach

wczasowicza

O ZASTANAWIAJĄCE są wysokie
c®iy noclegów w schroniskach tury
stycznych wałbrzyskiego oddziału
PIK. Np. w hotelu turystycznym
PIK w Solicach Zdroju nocleg (łóż
ko na ogólnej sali) kosztuje 350 zł.,
* Za zniżką dla wycieczek 250 zł.
Trudno zrozumieć, dlaczego opłaty
zą noclegi w schroniskach wyokogorskich są znacznie niższe (200 zł j
Dobrze by było, aby kierownictwo
_TK raz jeszcze skalkulowało ceny
noclegów, tak aby dostępne one były
Ula każdego. Wydaje się, że obniżka
tewet o 100 złotych nie przyniesie
"1K straty, (wb)
O WAŁBRZYSKI ODDZIAŁ PTK
upracował plam wycieczek w ramach
akcji wczasów niedzielnych. Sieć tra,, .wycieczkowej obejmuje miejscewości; Zagórze ' Śląskie 'Chojny) -garnek piastowski, jezioro i zapora
"Odna,, Hejszowinę (Góry Stołowe)
..„„Wycieczka na szczyt, zwiedzanie
wodospadów, w powrotnej drodze
poleczka do Wambierzyc ze zwieuzainiem bazyliki 1 szopki; PllichowiJezioro 1 zapora wodna oraz
wycieczkę pieszą od st. Pllllchowice
Wlenia — zwiedzanie zamku,
ecnadito wytypowano sztoki dwóch
g-ihF?6"?
wędrownych:
przez
j- "“iet Kamleniogórekl (Góry Solto«. Karpnik. Skały Mariańskie, WysoGA^^ka). długość około 30 km 1 przez

nauczycieli

Młodzież

wojennnych

sie przebywa 1,780 dzieci w wieku od
lat 7 do 14. Kolonie mieszczą się w
Jagnlątkowie, Karpaczu, Czerwonej
Dolinie, Szczęsno wie, Sosnówce i w
Piechowicach. W województwie ślą
skim w Turawie i w Zwierzyń
cu, Nad morzem w Ustroniu Mor
skim koło Kołobrzegu i w Jastrzę
biej Górze, nadto w Kowańcu, koło
Nowego Targu. W Nałęczowie, Goiodczyznle i w Świdrze koło Otwoc
ka. Samo rozmieszczenie świadczy o
akcji przemyślanej 1 ma na wzglę
dzie najbardziej celowe kierowanie
dzieci. Dzieci z okolic podgórskich
wysyła sie nad morze względnie do
woj. białostockiego 1 przeciwnie dzie
ci z Pomorza — w góry.

Po

Zagadnienie ideologiczne 1 zaję
cia świetlicowe prowadzi prof. Cz.
Stachurski z Tczewa. Pod jego
kierownictwem przygotowano występy na dzień 22 lipce w Wol
sztynie oraz wieczór Świetlicowy
na 24 bm. dla pracowników Zakła
dów Drzewnych w Wolsztynie.
Nauczyciele kursiści
nawiązali
kontakt z 6-tygodniowym kursem
przodowników wf. OKŻZ w Czer
wieńsku nad Odrą,' na którym prze
bywają przodownicy wyeh. fiz.
przy zakładach pracy. W niedzie
lą 17. 7. 1S49 r. rozegrano ciekawe
spotkania w koszykówką, siatków
kę i piłkę nożną które przyniosły
sukces przodownikiem wf.
W
niedzielę, dnia 24 bm. odbyły

wczasów

inwalidów

Główny Zarząd Związku Inwalidów,
doceniając znaczenie akcji wczasów
dla pomnożenia zdrowia i sit już od
1946 roku organizuje stałe kolonie let
nie 1 zimowe dla dzieci inwalidów
wojennych.
Inwalidzi jako ludzie najbardziej
poszkodowani na zdrowiu pierwsi zro
zumieli wielkie dobrodziejstwo wcza
sów i kierowani troską o zdrowie i
siły fizyczne swych dzieci, potrafili
w trudnych warunkach zaraz po woj
nie zorganizować szereg kolonii. Ak
cja ta z roku na rok pięknie się roz
wija i dziś związek Inwalidów może
się poszczycić poważnymi osiągnię
ciami na tym polu. Kolonie Związku
Inwalidów organizowane były spraw
nie, doskonale przygotowane progra
mowo, wzorowe pod względem wy
chowania fizycznego i ideologicznego.
Wychowanie fizyczne jest integralną
częścią normalnych zajęć codzien
nych na koloniach obok dobrze pro
kadzonych prac świetlicowych. War
to było zobaczyć już dwa lata temu
urządzone zawody między kolonijne
najmłodszych wczasowiczów, dzieci od
lat 7 w Czerwonej Dolinie, obok Je
leniej Góry, dokąd zjechały się dzie
ci ze wszystkich kolonii Dolnego Ślą
ska. zawody te miały charakter za
bawowe . rozrywkowy, poszczególne
konkurencje odznaczały się ciekawą
pomysłowością..
Związek Inwalidów rozporządza obe
cnie 14 ośrodkami kolonijnymi w ca
łym kraju. Najwięcej kolonii znaj
duje się na Dolnym Śląsku. W bie
lącym sezonie na pierwszym turnu-

kadr

Szkolenie

Nie brak

Segałowioz
kserów radzieckich w naszym kraju.
W Warszawie pokonał na punkty
Grzywocza,, w Katowicach, a następ
nie w Gdańsku wygrał łatwo z So
wińskim. Natomiast o Bułakowie nie
słyszeliśmy dotychczas w ogóle i z
tego teł powodu kariera tego fenomenalnego zawodnika budzi powszech
ne zainteresowanie. Zabłysnął na f«rmamencle bokserskim przed rokiemkiedy mając
16 tot.
Podczas
walk o mistrzostwo drużynowe ZSRR
odniósł zwycięstwo nad doskonałym
reprezentantem wagi muszej Kaladze.
Trenerem Bułakowa jest wlelokrot
ny mistet ZSRR 1 jeden z najbar
dziej może doświadczonych bokserów
A. J. BuUczew, który po wycofaniu
się z czynnego życia sportowego, po
święcił się całkowicie vychowani u
narybku bokserskiego. Pewnego dnia
gdy BuUczew prowadził trening w
szkole bokserskiej, zgłosił się do nie
go mały wątły, piegowaty chłopak.

który wyraził chęć poświęcenia się
karierze bokserskiej. Ze względu na
niepozorny wzrost, minimalną wagę
— wskazówka wykazywała na skali
27 kg i ani grama więcej, młody
wiek, liczył bowiem tylko 13 lat.
Telia Bułakow, spotkał się ze zdecy
dowaną odmową ze strony Bullczewa. Pędrak zjawiał się jednak upor
czywie ną każdym treningu tak. że
Bu liczęw, pragnąc dać mu nauczkę
zaryzykował próbę. Wypadła ona nie
najgorzej, Po niespełna roku Tolla
zgotował swemu nauczycielowi pier
wszą niespodziankę, Byto to w czasie
walk elim'nacyjnyoh do mistrzostw
Okręgowych ZSRR. Osiągnięte przez
niego rezultaty były nie najgorsze.
Trzeba przyznać że i wówczas wyglą
dał bardzo niepozornie Gdy zjawiał
się jednak spokojny I zdecydowany
w ringu 1 począł boksować, wówczas
dopiero widziało się jak dalece jego
niepozorny wygląd mylił wszystkichBułakow posiadał silne ciosy, fine
zyjne wyczucie dystansu 1 umiał tak
doskonale stosować gardy 1 reagować
błyskawicznie na akcje swych prze
ciwników. że Buliczew znalazł się w I
kropce co do wyboru odpowiedniego 1
dla niego partnera treningowego.
Przez dłuższy czas spełniał tę rolę
znakomity bokser w wadze muszej
Afonin.
Nadszedł dzień, kiedy dla małego
Telli nadarzyła się pierwsza większa
szansa. Miało to miejsce pod<(czas mlstrzostw ZSRR, gdy odniósł plerwsze
t—.
większe zwycięstwo. Wkrótce po tym
pokonał doświadczonego boksera Ka
rimowa. Każde następne spotkanie
przysparzało mu nowy triumf.
Buliczew spogląda dziś z dumą na li
stę walk swego pupilka: z 32 walk
wyszedł. Bułakow 31 zwycięsko, 14 z
nich zakończył nokautem. Cyfra na
prawdę imponująca, jak na tak mło
dego boksera.
Pierwszym naprawdę wielkim suk
cesem było zwycięstwo nad mistrzem
ZSRR w wadze muszej Kaladze w
grudniu 1MB r. W ciągu następnego
roku Bułakow stał się jednym z naj
bardziej znanych 1 popularnych po
staci bokserskich na terenie Związku
Radzieckiego.
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Lutiwik Les z ko

JAK można śmiało nazwać je od łodzi, żaglówek i kajaków. Tym. zresztą niesłusznie, gdyż przy umie było podniesienie bandery 10 bin.
zioro rożnowskie, gdzie Duna czasem, .poza
__ samą
__ _ zaporą, gdzie

jec, nieokiełzany syn gór, roz
lewa się we wspaniały zbiornik
wodny o 25 km kwad. powierzchni,
w obramowaniu wzgórz, zatok i
wysp. Piękno przyrody rywalizuje
z potężnym dziełem polskiego ro
botnika i inżyniera.
Zdawać by się mogło, że ta oso
bliwość turystyczno-wodna, leżąca
tak blisko Krakowa (75 km) po
winna roić się od zwiedzających,

w niedzielę zaglądają auta
gość
mi — jezioro jest puste, brzegi od
ludne ; niezagospodarowane. Wę
drowiec nie ma gdzie znaleźć schro
nienia, ani kupić żywności, drogi
zaniedbane i okrężne. Niejedna pla
cówka sportów wodnych próbo
wała tu osiąść, ale ciężkie warunki
zmuszały ją do wycofania się. Ze
szłoroczna tragedia rzuciła cień od
straszający na jezioro rożnowskie,

jętnym sportowym podejściu i za
bezpieczeniu żaden większy obszar
wody nie powinien być niebezpiecz
ny. Dziś, w okresie sportu maso
wego, mus;' jezioro, najpiękniejsze
z polskich, odegrać należycie swą
rolę i być odpowiednio wyzyskane.
Duży krok ku temu uczynił Śród
lądowy Ośrodek Szkoleniowy przy
sposobienia marynarskiego nr 6
Powszechnej Organizacji Służba
Polsce. Widocznym symbolem tego

, L. Gnubski

Ogólny widok jeziora rożnowskiego

przy licznym udziale władz i gości,
połączone z rewią żaglówek i łodzi,
Dziwne wrażenie robiła ta uroczystość na tle niezrównanego krajobrazu. Granatowe mundury
.__
marynarzy pięknie odbijały od barw
lotników.
szybowników,
którzy
przybyli z pobliskiego Tęgoborza.
Gdy dawniej żeglarstwo było
sportem elitarnym, dziś zaczyna
przechodzić w masy. Młodzież wiej
ska 'i robotnicza ujęła w swe
twarde ręce ster i dziwnie szybko
nabiera wiadomości nautycznych
Paradoksalne jest to zjawisko, że
najlepsze kadry marynarki rekru
tują się z tych okolic Polski, gdzie
nie ma większych zbiorników wod
nych, z lubelskiego, rzeszowskiego,
białostockiego. Efektownie wygląda
dziś przystań z szeregiem szalup
i żaglówek, ale mało kto z da je so
bie sprawę, że przed 10 dniami nie
było tu dosłownie nic poza ścia
nami domu. Jest to zasługą kapi
tana Jur-Nuckowskiego, że ośrodek
uruchomiono tak szybko. Trzeba
było odwalić ciężką pionierską ro
botę, tak niewdzięczną dla żeglarza
sportowca. Piszący te słowa należy
do starej pionierskiej gwardii że
glarskiej, chętnie dzieli się z do
świadczeniem z młodą bracią spod
znaku żagla. Jak inaczej wygląda
to dziś, niż 25 lat temu, gdy Gdy
nia była wiejską osadą rybacką,
a nieliczni żeglarze polscy z naboż
nym respektem puszczali się na
świeżo odzyskany Bałtyk.
Dzień upływa tutaj pracowicie:
o g. 5 gimnastyka i kąpiel — po
czym godziny zajęć. Młodzi mary
narze żyją tu, jakby na statku.
Wachtowy
wybija
„szklanki",
a maci i bosmani z marynarki ob
rabiają surowy materiał na ludzi
morza. Wykłady teoretyczne z me
teorologii, locji, nawigacji, żeglar
stwa, geografii dają chłopcom mo
ment wypoczynku. Potem znów
wioślarka na szalupach i bąkach
i początki sztuki żeglarskiej. Choć

¡0!

fir Karol Klimek

WIEDEÑ, w Lipcu 1949.

x Po rozegraniu spotkań eliminacyj
nych skład I ligi żużlowej został ustalony jak następuje: PKM Ogniwo
Warszawa, LKM Leszno, SM ZKS
Unia-Olimpia Grudziądz, Motoklub
Rawicz I, KM Ostrów Wlkp., SM ZS
Ogniwo Polonia Bytom, Rybnicki
Klub Motocyklowy, Budowlani, RKS
Skra Okęcie Warszawa, SM ZKS
Ogniwo Łódź...
■

ask

List z Wiednia

Reorganizacja

,

Młodzi lotnicy przy pracy
Fot. L. Grabski
czasem
spada zdradziecki nych ideałów. Szczęśliwie godzi się
szkwał i pieni wody jeziora, choć kłótnia, kto odważniejszy lotnik
deszcz siecze nielitościwie, humor czy marynarz? (Remis)
i beztroska oraz koleżeństwo nie
Słowem, jest to raj sportowy, lótopuszcza ośrodka. Ostatecznie, od niczo-żeglarski, niestety, niedostęp.
katastrofy utonięcia chronią pasy ny dla szerszego ogółu, leżący wciąż
i kapoki — a skąpać się przy zwro za górami, za lasami... Może już
cie, to tak, jak narciarzowi sypnąć niedługo potężny rozmach twórczy
się w jeździe.
Polski Ludowej stworzy i tu auto
Obok, za górą, króluje inny świat. stradę
i odpowiednie środki loko
Lotnicy szybownicy „orły powietrz mocji.
Niechże jezioro rożnowskie,
ne“, uścieliły sobie gniazdo w Tę- gdzie włada
dyrektor inż. Grają-,
goborzu, jednym ze wspaniałych czak, także „wodnik
“ pierwszorzęd
polskich terenów szybowcowych. ny,
stanie
się
„polskim Henley“
Dużo łączy oba obozy: tęsknota za iw sporcie wodnym.
wiatrem i przestrzenią, no i to ści
LUDWIK LESZKO.
słe koleżeństwo młodości i wspól-

austriackiego

piłkarstwa

natamiast prowincją, tan. austriac żynami ligowymi Wiednia. W koń wypadku zaliczyć nie można biegu dzianką był jednak remis Austria

PISAŁEM już w jednym ze swo kie kraje związkowe, drużyn takich cu drużyny ligowe „zbuntowały“ kolarskiego Wiedeń — Graz — Wie ków z Włochami, mistrzami olim
ich poprzednich reportaży, że w
austriackim piłkarstwie od lat
istnieje amegonism miedzy klubem
ligi wiedeńskiej, a khsbsam, należą
cymi do austriackiego związku jiiíkl
nożnej. Zarzewiem tego ar.iag-aniz
mu był pogląd przedstawicieli ligi
wiedeńskiej, że tylko Wiedeń posla
cla drużyny o wysokim poziomie,

nie posiadają. Ponadto .jeszcze klu
by wiedeńskie, nie ligowe, pozosta
wały w ciągłym sporze z klubami
ligowymi, źródłem którego było
wiele przyczyn, których nie sposób
tutaj wyliczyć. Do najważniejszych
z nich należały jednak pretensje
drużyn nieligowycn do rówin-oupraw
nienia pod każdym względem z dru

Thiei z AKnailepszym strzelcem
w lidze sz.czsgi>soeni<el<e

KATOWICK. — Mistrzostwa Polski
w szczypioralaku na rok 1S4S/49 zo
stały zakończona. Tytuł mistrza zdo
był chorzowski AKS persz trsaci pod
rząd. Niewyjaś
niona jest nara
zić kwestia spad
ku, bowiem wal
czące drużyny o
spadek AZS Ka
towice i Kole
jarz Gniezno wy
grali po jednym
spotkaniu, prze:
'■o zaszła potrze
ba
rozegrania
trzeciego spotka
ilia ns neutral
nym boisku. Awans do Ligi za
pewnił solne Ko
lejarz
Tarnow
skie Góry.
Zanim wyłoniono mistrza i wice
mistrza Polski, rozegrano 91 spotkań,
w czasie których strzelono 758 bra
mek, nie uwzględniając walkowerów.
Na listę najlepszych strzelców zapi
sało Sie Ogółem 82 zawodników, przy
czym kolejność pierwszej dziesiątki
przedstawia się następująco:
Thiel 11 (AKS) — 63, Langosz — 31,
Klik 28, Gielnik (wszyscy Budowl.
Opole) 24, Szulc (ŁKS Włókniarz) i
Piechowiez (Stal Katowice) po 22,
Więcek (Cracovia), Bujnowicz (ŁKS
Włókniarz) po 21, Birgteiner (Kole
jarz Gniezno) 20. Knops (Zjednoczeni
Bydgoszcz), Graczyk (Kolejarz Gnie
zno), Helfeuer i Pasoń (Kolejarz Ci
pote) po 19.
STRZELCY BRAMEK W KLUBACH
BUDOWLANI OPOLE: Langosz 31,
Klik 28, Gielnik 24, Szaflorz 18,
Gawol I i Koch po 11, Gabriel 5, i■
Gaweł II 4,, Gaweł
_.... / iii 2 oraz Tatu-1
ra i Pandza po 1.
AKS CHORZÓW: Thiel II 63, Thiel I
18. Faber 15. Krawczyk 8, Moczygeba i Latka po 4, Gütler 1 Wocrawek po 2 oraz Skawiński 1.
ŁKS WŁÓKNIARZ: Szulc 22, Bujno
wicz 21, Hüben 14. Graczyk 11, Ulatowski 4, Jaśkiewicz i Bąk po 3
oraz Groblewski 2.
KOLEJARZ OPOLE: Helfeuer i Pa
soń po 19, Kulig 15, Mutke 7, Kam
pa. Kałuża i Kaniul: po 4, Gerwald, Kurpiarz, Parecki po 2 oraz
Kasperek i Gnyp po 1.
AZS KATOWICE: Garncorz 15, Kałdonek I, Grochowski 1 Haufe po
12, Foks i liski 8. Kałdonek II 5 oraz Grob!czan 1.
SPÓJNIA
_____ KATOWICE: Sldełko
-18,
Tomecki 13. Rozpendowski, Jąkisz

i Gburskl po S, Małolepszy, Olej
nik po 5, Pilot 3 oraz Gmyrek 1.
STAL KATOWICE: Piecłwwlcz 22,
Piechula II 13, Pajączek 9, Klukowski II 6, Ziaja 5, Złoty 3 oraz
Kaczmarek 1
CRACOVIA: Więcek 21, Lene 9, Lu
dzik 8, Laska 6, Pacuła 4, Kuhn 1
Ciesielski po 3 oraz Cieplik 1
Książkiewicz po 1.
KOLEJARZ GNIEZNO: Birgfelner
20, Graczyk 19, Grajek 10, Majeréwicz 6 oraz Maciaszczyk 1.
ZJEDNOCZENI BYDGOSZCZ: KnOpS
19, Weinberg 13, Fiszbach 6, Bucz
kowski 4, Dolegała 3 oraz Idzik 1.
DOTYCHCZASOWI
MISTRZOWIE POLSKI
1930 Cracovia
1931 Azoty Chorzów
1932 rozgrywki unieważniono
1933 Cracovia
1934 Pogoń Katowice
1935 Pogoń Katowice
1936 Azoty Chorzów
1937 KPVV Poznań
1938 KPW Poznań
1939 ŁKS Lqdź
Ló!
1946 KKS Pó:
-Jznań
1947 AKS Chorzów
1948 AKS Chorzów
1949 AKS Chorzów

POZNAÑ. Kajakowa ekipa wę
gierska, która przybyła do Pozna
nia na pierwsze międzynarodowe
spotkanie Węgry — Polska, zgło
siła się do odgruzowania jednej
.
ze zniszczonych ulic Poznania.
Ekipa węgierska, w liczbie 16 za
wodników, stanęła do pracy od
godziny 8 do 14, wywożąc ponad
50 m sześć, gruzu.

się i na ostatnim walnym zebraniu
wiedeńskiego związku piłki nożnej
oświadczyły, że ze związku wystę
pują i tworzą z dwoma najlepszymi
drużynami — mistrzem Styrii z Gra
zu i mistrzem Salzburga, Państwo
wą Ligę Austriacką z własnymi wła
dzami, która do związku wiedeń
skiego nie będzie należała.
Starzy sportowcy polscy pamię
tają, że takie samo zjawisko prze
żywała i polska piłka nożna w ro
ku 1927, tzn. w okresie tworzenia
się polskiej ligi państwowej. Oczy
wista z tą tylko różnicą, że wtedy
w Polsce była prawdziwa „rewolu
cja“, na którą żaden z istniejących
wówczas związków państwowych
nie chciał się zgodzić i że „rewolu
cja“ w Polsce doprowadziła wów
czas do utworzenia dwóch obozów
„kibiców“, zwalczających się słow-i
nie wzajemnie, natomiast w Austrii
utworzenie ligi państwowej spotka
ło się z aprobatą państwowego związ
ku piłki nożnej oraz prawie ca
łej opinii sportowej. Oczywista nie
obeszło się tutaj bez różnych „zielono-stolikowych“ pociągnięć i róż
nych zakulisowych gierek. Skończy
ło, się na tym, że ligę, która .jeszcze
rozgrywek nie rozpoczęła, uzupeł-1
niono mistrzem Dolnej Austrii.

Olbrzymim sukcesem poszczycić
się mogą austriaccy pływacy, któ
rzy międzypaństwowe zawody z Wło
charni przegrali jedynie różnicą
dwóch punktów (91:93), przy czym
podkreślić należy jednak, że we
wszystkich konkurencjach pływac
kich Włosi zajęli pierwsze miejsca,
z wyjątkiem 100 metrów dow., na
tomiast Austriacy w skokach tak
Wszystkie te pociągnięcia mogły panów jak i pań okazali się bezkonPrawdziwą niesposię odbywać w stosunkowo spo kurencvjn:.
kojnej atmosferze, albowiem w tym
czasie wszystkie drużyny austriac
kie bawiły poza granicami kraju,
zdobywając tam laury, albo też
cierniowe wieńce. W szczególności
RAPID, bawiący w Ameryce Połu
dniowej, jest dla tamtejszych dru
żyn — jak zresztą wszystkie euro
pejskie drużyiiy — „workiem trenin
gowym“. Listy nadchodzące z Ame
ryki Południowej, pisane przez kie
rownictwo RAPIDU, nie wróżą suk
cesu europejskim drużynom na nad
chodzących mistrzostwach świata w
Brazylii. Donoszą one o fantastycz
nej wprost grze drużyn południowo
amerykańskich,
reprezentujących
najwyższy poziom techniczny, taktyczny i kondycyjny.

Publiczność wiedeńska żądna różnych sensacyj sportowych, nie mogąca się jednak doczekać już począt
ku rozgrywek piłki nożnej, zapełnia
masowo wszystkie, nawet o mniej
szym charakterze imprezy sporto
we, do których jednak w żadnym

■■
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deń o długości trasy około 400 km.,
Zawody te bowiem były wydarze
niem sportowym pierwszej wagi.
Start do tej imprezy oraz meta od
były się obok pałacu w Schoenbrunnie. Faworytem był doskonały
zawodnik belgijski Hendrick, który
też zajął pierwsze miejsce. Na miej
sću drugim uplasował' sfę Austriak
— Valenta, a na trzecim Anglik —
Summers. Czas zwycięzcy 9:06:22
godzin. Przeciętny czas Hendrickxa
wynosi około 47 km na godzinę, a
więc czas wspaniały jeśli się weź
mie pod uwagę górzysty teren tra
sy. Obecnie przed kolarzami au
striackimi stoi nowe zadanie: „Bieg
dookoła Austrii“. Dla uniknięcia
nieporozumienia podaję, że w biegii
Wiedeń — Graz — Wiedeń brali udział wyłącznie zawodowcy, to sa
ino dotyczy i „Bifegu dookoła Au
strii“.

pijskimi w piłce wodnej. Zawody te
były prowadzone obustronnie bar
dzo brutalnie, w wyniku czego za
wodnik włoski Kacini wykluczony
został z gry.
*
Ogórkowy sezon sportu austriac
kiego urozmaicają jeszcze, odbywa
jące się tu i ówdzie, zawody piłki
ręcznej oraz hokeja na trawie. W
szczególności hokeiści przygotowują
się bardzo pilnie do zawodów w
Pradze, w których weźmie również
i udział drużyna polska. Zdawałoby
się, że łyżwiarze, hokeiści, a w szcze
gólności austriacka rewia lodowa,
spoczywają na laurach po dawno
minionym sezonie zimowym. Tak
jednak nie jest. Często, przecho
dząc koło „Eislaufvereinu“ widzę w
upalne, słoneczne dni, wychodzące
z podziemi tego klubu, postacie ź
łyżwami na nogach, w grubych zi
mowy i swetrach i ciepłych, dłu
gich śpodniach. Są to hokeiści,
członkowie wiedeńskiej rewii lo
dowej, przygotowujący się już dzi
siaj Systematycznie ;do swoich wy
stępów w nadchodzącym sezonie zi
mowym. O pracach przygotowaw
czych wiedeńskiej rewii lodowej,
które będą w pewnym sensie wy
tycznymi i dla naszych łyżwiarzy,
napiszę w następnym reportażu.
KAROL KLIMEK

x Skład II ligi żużlowej: SM ZS
Włókniarz Łódź, SM KS Związkowiec
Gdańsk, SM Polonia Gwardia Byd
goszcz, SM ZS Włókniarz Lechia Po
znań, CTC1M Częstochowa. RTKM
Rzeszów, Motoklub Rawicz II, Motoklub Unia Poznań, Motoklub Unia od
dział Chodzież.
Ze względu na wyjazd drużyny re
prezentacyjnej do Holandii termin
rozgrywek przesunięty został na dzień
31 bm.
x W zarządzie Głównym PZM wsku
tek ustąpienia ze stanowiska kapt.
sport. Szumowskiego zaszły zmiany. Z
dniem 1. 8. 49 funkcję kapitana spor
towego obejmuje kol. Jan Lewandow
ski z Ogniwa Warszawa. Funkcję
skarbnika objął Maciej Perzyńskl WKS
Legia Warszawa, a referat prasowy
objął T. Szumowski RKS Skra Okęcie.
x W dążeniu do usportowienia wsi,
motocykliści nie pozostali w tyle. Ha
sło ,,Z hukiem motorów do stacji
traktorowych“, rzucone przez PZM
znalazło oddźwięk w Krakowskim
Okręgowym Związku Motocyklowym,
który zorganizował w dniach 22—24
lipca raid motocyklowy pod nazwą
,¡Rzemiennym dyszlem po wiejskich
ośrodkach maszynowych“, a,< sęliftją
motocyklowa Stal Gliwice organizuje
wycieczkę zbiorową, której celem jest
pomoc w naprawie sprzętu rolniczego
w okresie żniw. Sekcja mot. krakow
skiej Gwardii Wisły organizuje nie
dzielne wycieczki na wieś celem na
wiązania bliższego kontaktu ze wsią.
x SM Gwardia Wisła doceniając po
trzebę i znaczenie jazdy na żużlu od
dała do dyspozycji wszystkich moto
cyklistów zrzeszonych w Okręgowym
Związku swój tor żużlowy w Krako
wie, zezwalając na treningi. We
wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem
niedzieli i świąt motocykliści mogą
trenować pod kontrolą popularnego 1
doskonałego raidzisty 1 żużlowca Bochaczka, członka Gwardii Wisły. Spo
łeczna 1 sportowa postawa sekcji Mo
tocyklowej Gw. Wisły oraz kol. Bochaczka znalazła uznanie nie tylko w
zarządżie PZM ale przede wszystkim
wśród Szerokich rzesz miłośników
sportu żużlowego.

x „Motocykliści oszczędzają" — ta
kie skierowanie wysłał PZM do swo
ich członków w ramach akcji „O".
„Ograniczamy dystans jazdy z okazji
otwarcia 1 zamknięcia sezonu, gdyż
motocykl i paliwo, niezależnie od ty
tułu własności Klubu czy osoby, sta
nowi nasze dobro narodowe. Jeżeli
dobra tego będziemy używać oszczęd
nie to wystarczy ono na dłużej". „Ła
godne hamowanie oszczędza gumy".
„Należyta regulacja gażnika oszczędza
"d". Zbierajmy zużyta oliwę".

W tych dniach
nastąpiło otwar
cie stadionu ZKS
Chemik
Wm
Na zdjęciach:
moment otwarcia
stadionu,
frag'
ment
pokazów
gimnastycznych,
oraz piłkarski ze
spół Chemika.
Stoją: Morkel A
Bielak,
Urbań
czyk, Morkel AA
Górzyński, Tań
czyk; — klęczy
Handel, Churota,
Lichecki i DudoFot. Dziurzyck*

