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Ekipa Polski wyjechała do Budapesztu

Wioślarze przed startem na mistrzostwach Europy w Amsterdamie
W środę zebrała się w Kato-1 tacja Polski na Mistrzotswa zgodnie z tradycją, nastąpił z
Wicach akademicka reprezen-1 Świata w Budapeszcie. Wyjazd, opóźnieniem. Pierwsi przybyli
do Katowic wioślarze: Verey i
Dezco. Reszta ekspedycji jecha
Zwycię KCa „Gir-am®! Pmix66
ła z Warszawy, poczem dołą
IPoisikś i /ego ffBiecłiamiili
czyli się do nich zawodnicy, ze
brani w Katowicach.
Wioślarze z Budapesztu uda
dzą się wprost na mistrzostwa
Europy w Amsterdamie, o czym
piszemy na str. 2.

WARSZAWA. Ekipa sportow
ców polskich na X Akademickie
Mistrzostwa świata w Budapesz
cie została powiększona o 5-ciu
szermierzy: Sołtana, Wójcickiego,
Suskiego, Zabłockiego i Twardokęsa. Drużynie towarzyszyć będą:
mjr. Laskowski i trener Kevey.
BYDGOSZCZ (ir). Na posiedze
niu Zarządu PZW, odbytym po re
gałach wioślarskich o mistrzo
stwo Polski, zdecydowano wysłać
na mistrzostwa wioślarskie Euro
py do Amsterdamu: w jedynkach
Vereya, w dwójkach podwójnych

Klara Boehmowa — mistrzyni Czechosłowacji w skokach z wieży i
trampoliny, jest z zawodu aktorką. Ostatnio bawiła ona na gościnnych
występach w Świdnicy z całym zespołem teatru Pragi — Trutnova.
Oto jej fotografia z pozdrowieniami dla czytelników „Sportu i Wczd

Z meczów iiyowycn

Nowy utalentowany .piłkarz Ruchu
H. Jacek
Fot. Dziurzyckl

falowy mistrz

Z meczu Lechia Gdańsk — Ruch w Chorzowie, który wygrała drużyna Gabrych, który zdobył długodystan
Słąska. Za bramką Ruchu nasz sprawozdawca, były reprezentacyjny sowę kolarskie mistrzostwo Polski
na tarze. Piszemv r> nim na str. 2.
bramkarz E. Kurek, wiceprezes Ruchu Swoboda i gracz Hajduk.
Fot. Ozlurzycki

ShByaięzca tegorocznego motocyklowego „Grand Prix Polski" po nie
dzielnym sukcesie wraz ze swym mechanikiem Nagengastem.
Fot. Cie mborowicz

Sprawa

tragicznej

śmierci

Ciećwierza

Komunikat PZP.
czajna wyda specjalny komuni
kat.
W związku z wyjazdem komisji,
najbliższe posiedzenie zarządu
PZB zostaje przesunięte z dnia 10
bm. na dzień 11 bm.

WARSZAWA (PAP). W związku
z wypadkiem, jaki zaszedł na rin
gu w Solicach-Zdroju, w którym
poniósł śmierć pięściarz wrocław
skiego Ogniwa — Józef Ciećwierz,
PZB wyjaśnia, co następuje:

AKS i Górnik z Szombierek na niedzielnym meczu w Bytomiu grały
bezbramkowo. Na zdjęciu z lewej Banisz, dalej Janduda, Gawał i
Muskała.
Fot, Urszula

Bramka e® wodzie
1. Józef Ciećwierz został trafio
ny przez przeciwnika w 115 run
dzie, nie w okolicą serca, jak myl
nie podały pierwsze meldunki,
lecz w żołądek (Solaris plexus), po
czym poszedł on do 6 na deski.
W tej chwili nastąpił gong, koń
czący walkę. W narożniku ringu
Ciećwierza ocucono, po czym za
prowadzono go do szatni, gdzie
ponownie zasłabł.
Ciećwierza odwieziono natych
miast do szpitala, gdzie po 32 mi
nutach zakończył życie.
2. PZB natychmiast, po otrzy
maniu meldunku drogą telegraiiczną od wrocławskiego OZB —
wydelegował na miejsce wypadku
nadzwyczajną
omisję w skła
dzie: wiceprezesa PZB — Zapłatka, referent zdrowia PZB — -dr
Albrycht oraz prezes wrocław
skiego PZB — Wilczek.
Spójnia" poznańska grała w niedzielę w Bytomiu 0 mistrzostwo Li3 Po przeprowadzeniu szczegó ai V/aterpolowej z tamt. Ogniwem,ulegając mu 0:4. Zymer z Ogniwa
zdobywa bramkę.
Fot. Urszula
łowego śledztwa, komisja nadawy ”

W szeregu krajów robione są próby wprowadzenia szklannego kajaka.
Jest on przeźroczysty, wykonany z winolu.

»T our

Po raz trzeci Po wojnie prasa
Spółdzielni Wydawniczo - Oświatowej „Czytelnik“ organizuje Wyścig
Kolarski Dookoła Polski. Zapewne
PZPN

de

Pologne «

niejeden sportowiec zastanowi się,
że Podkreślamy tu fakt już trzykrotnej organizacji Imprezy po woj
nie. Jak wiadomo wyścig kolarski

komunikuje

WARSZAWA. Uchwałą zarzą
du PZPN skreśleni zostali z ka
dry reprezentacyjnej za naduży
wanie alkoholu piłkarze: Janduda
i Wieczorek z AKS-u oraz Kra
sowska z Górnika (Szombierki) .
Termin 21 sierpnia przeznaczył
PZPN do dyspozycji okręgów,
które w tym dniu organizują za
wody we własnym zakresie. Spot
kanie ligowe Kolejarz (Poznań) —
Legia (Warszawa) przełożono z 28
bm. na 20 bm.

Finałowe rozgrywki międzyokręgowe wyznaczone termina
rzem na 14 bm. przełożono na 23
października z powodu nie załat
wienia weryfikacji spotkań.
Zarząd PZPN odrzucił odwoła
nie Znicza (Pruszków) od decyzji
WG i D PZPN, odnośnie meczu o
wejście do II Ligi z Kolejarzem
(Olsztyn). Po szczegółowym zba
daniu sprawy nie znaleziono pod
staw do uwzględnienia odwołania
Znicza.

Dookoia Falski odbył się w okresie
międzywojennym tylko Pięciokrot
nie w latach 1928, 1929, 1932, 1937 i
1939. Trudno było bowiem znaleźć
w tym okresie czasu finansistę, któ
ry by rok rocznie chciał dać pienią
dze na takie deficytowe przedsię
wzięcie. Ludzie zgrupowani w Pol
skim Związku Kolarskim, którzy
Pracowali nad rozpowszechnieniem
tego sportu oprócz dobrych chęci i
własnej pracy nie mieli funduszów
na stałe organizowanie tak wielkiej
imprezy.
Po wojnie sytuacja radykalnie się
zmieniła. Wyścig kolarski Dookoła
Polski wznowiony przez prasę Czy
telnika w 1947 roku odbywa się od
tego czasu regularnie bez Przerw.
A Przecież żyjemy w warunkach
eższych niż nrzed wojną. I jeżeli

CIRG DALSZY NR STR
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„Największe przeżycia

i

Pierwsza niedziela ligowych roz
grywek drugiej rundy wykazała
słabą naogół formę zespołów, któ
re mimo czterotygodniowego wy
poczynku zdumiewały brakiem kon

BWczasów

naszych

mistrzów

przedłużenie wakacji; stąd ich opieszałość i bnak chęci do wałki.
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Śląski komitet organizacyj

O prawdziwości tej hipotezy prze
konamy się jednak dopiero w nad
chodzącą niedzielę. Zobaczymy, kto
ra drużyna zdołała już „rozkręcić
się“, a która trwa nadal w urlopo
wej drzemce.
Dużym bodźcem winna być śkom
plikowana obecnie sprawa mistrzo
etwa I Ligi, do którego pretendują
z równymi niemal szansami: Wista.
Kolejarz i Cracovia, oddzielone od
siebie różnicą' zaledwie dwóch pkt.
Także zespoły, okopujące od dłuż
szego czasu dół tabeli: Ruch. Legie
Lechia i Polonia mialją nie mniej
szy doping, jakim jest spadek do
II Ligi. Te dwa czynniki: tytuł mi
strzowski i degradacja winny przy
czynić się do ożywienia walk i
wzrostu ambicji zawodników.
Plan niedzielnych
rozgrywek
przewiduje spoiflkania (na pierw-

Ooisxag c8yy ze strony 1
ny wyścigu kolarskiego „Dookoła Pol
ski" zwrócił się do wszystkich Zrze
w okresie zwiększonego wysiłku I Jako rezerwowi przyjadą BRU- statuetka Syreny, Zarządu Głównego szeń Sportowych 1 klubów na terenie
ZMP — rower wyścigowy, prezes „Czy województwa za pośrednictwem Okrę
odbudowy, znajdują się pieniądze | NEL i BAUGUET, którzy mają za telnika
“ ufundował dla zwycięskiego gowej Rady Związków Zawodowych o
”* organizację
na
1 "* tak gigantycznej
-'—-Ł
• im
'
sobą również szereg sukcesów.
zespołu w konkurencji międzynarodo ofiarowanie nawet najskromniejszych
prozy, powiedzmy szczerze, imprezy
wej
—
miniaturkę kolumny Zyg nagród, które przesyłać należy na
O Dyrekcja Funduszu Wczasów munta, dużą
mocno deficytowej, musi być w tym
a jej zawodnikom małe minia adres: Komitet Organizacyjny Wyści I rundy):
Pracowniczych,
doceniając
znacze

turki, Polski Monopol Solny — zegar gu Kolarskiego „Dookoła Polski", Ka
jakiś głębszy cel.
Gwardia Wisła — ŁKS Włók
nie wyścigu dookoła Polski, zgodziła na biurko, Polski Monopol Spirytuso towice, ul. 3 Maja 12 (tel. 361-94).
niarz (8:2), Legia Warszawa — Gór
Tak jest istotnie, Nie tylko że 8ię na ulokowanie wczasowiczów z wy — teczkę skórzaną, Dyrekcja Pol
E. Maclm nik Szombierki (2:1), Warta — Po
Polska Ludowa otoczyła sport sźcze D. W. „Bristol" w Zakopanem na skiego Radia — radioodbiornik marki
lonia Warszawa (0:0), AKS Cho
Centrala Mięsna — 20 puszek
golną opieką jest powodem zainte przeciąg dwóch dni na innych kwa Tesla,
rzów — Kolejarz Poznań (3:7), Po
luksusowych konserw mięsnych, Cen
resowania się kolarstwem przez in terach, by oddać cały „Bristol“ do trala
Spółdzielń Wytwórczych „Soli
Komitet Organizacyjny Wyścigu lonia Bytom — Ruch Chorzów (2:2)
stytucje wydawnicze. Podczas za dyspozycji uczestników wyścigu.
darność“ — teczkę, Redakcja „Przyja
oraz Łechta Gdańsk — Ogniwo Cna
kończenia wyścigu Dookoła Polski
ciółki“ — komplet luksusowych garn Kolarskiego Dookoła Polski orga
ków aluminiowych, Rada Zakładowa nizowanego przez prasę Spółdzielni covia (1:5).
w roku 1947 wiceprezes Czytelnika
Wyd.-Ośw. „Czytelnik“ zwrócił się
Tegoroczny wyścig kolarski „Do Huty Szklanej w Tłuszczu pod War do
Zofia Dębińska, przemawiając do
II Liga
C. S. S. „Społem“ o ustawienie
— statuetkę przedstawiającą
zgromadzonych powiedziała m. in. okoła Polski“ zgromadzi na »tarcie szawą
na mecie poszczególnych etapów
kilkudziesięciu zawodników zagranicz symbol pracy.
że „Prasa polska obejmuje opiekę nych
polskich, a wysiłek ich uwień Z Bydgoszczy nadeszła do Komitetu punktów 0 napojami orzeźwiają
GRUPA POŁUDNIE: Naprzód Li
nad kolarstwem“. Spółdzielnia na czony i zostanie
wieloma nagrodami. Organizacyjnego przesyłka z nagrodą cymi. C. S. S. „Społem“ ustosza zrozumiała bowiem niezwykłą
ofiarowaną przez ob. Chrośniaka
Zbiórka
nagród
przeprowadzana
jest
wagę
;gę jaką powinien rower odgryodgry na szczeblu centralnym oraz na eta Kazimierza.
Górnik Rytolik — Poltmia Świdni
wać
ic w naszych warunkach. Nie pach, a niejednokrotnie nawet w po KATOWICE. Etapowy Komitet Or jiedto'ostkom m rządzenie eoriganitzio- ca
(1:3), Tamovia — Gwardia Kiel
chodziło jedynie o wyczyn. Wyścigi szczególnych miastach, miasteczkach ganizacyjny na Śląsku nie chcąc po wanie kiosków. Tak więc na me ee (1:0),
Pafewag — Stal Katowice
kolarskie organizowane przez po i wsiach, przez które przechodzić bę zostać w tyle za innymi okręgami, cie każdego etapu kolarze otrzy (0:1).
również przeprowadza na dużą skalę
szczególne redakcje czy też Przez dzie trasa wyścigu.
mają bezpłatnie 160 butelek owocu
GRUPA PÓŁNOC: Pomoirzanin
całą prasę czytelnikowską miały Do głównego Komitetu wpłynęły do zbiórkę nagród.
w płynie, a publiczność będzie mo- — PTC (4:2), Bzura Chodaków —
Przede wszystkim na celu popula tychczas następujące nagrody: Prezy Do tej pory wpłynęły nagrody od
Radotniek (1:1). Lufbłinianfca Ostro
Wojewody Sląsko-Dąbrowskiegp inż.
ryzację roweru wśród szerokich denta RP. Bolesława Bieruta — radio Jaszczuka
— radioodbiornik, prezy dycze i papierosy.
vie (3:2), Widzew — Ognisko Siedl
(dla zwycięskiego zespołu w
mas społeczeństwa. Przecież rower adapter
denta m. Katowic Wiilnera — kupon
ce
(0:0) oroz Gwardia Szczecin —
konkurencji
krajowej),
Premiera
Rzą

jest najtańszym i najpopularniej du RP. Józefa Cyrankiewicza — mo na ubranie, CZPW — rzeźba z węgla
Garbarnia (1:0).
szym środkiem lokomocji dla świa tocykl (produkcji krajowej SHL — artysty rzeźbiarza Chorębalskiego,
Wytwórnia Filmów D oleum enta pracy. Przecież właśnie dzięki dla zwycięzcy konkurencji indywidu ORZZ — 2 nagrody łącznej wartości tamych
— Polska Kronika Filmo Terminarz dalszych
tej taniości i łatwości dotarcia do alnej), Marszałka Polski Michała Roli 20 tys. zł. Stow. Kupców Polskich — wa będzie
filmowała Wyścig Do
zł, Zabrskie ZPW i Katowickie
najmniej dostępnych zakątków kra Żymierskiego — rower produkcji kra 15.000
okoła
Polski
tak, że nawet w tych
po 5.000 zł, którym Komitet skła
spotkań ligowych
ju na listonoszach wiejskich zaopa jowej, Ministerstwa Spraw Zagranicz ZPW
da
podziękowanie.
mia
sccwościach.
przez które trasa
— 3 rowery wyścigowe „Bałtyk“ Zadeklarowali nadesłanie dalszych
trzonych w rowery spoczywa wiel nych
Wyścigu nie przechodzi, miłośnicy Nla skutek łleznych zapytań podaje(dla
trzech
najlepszych
zawodników
kie zadanie dostarczenia drukowa Polonii), Ministra Kultury i Sztuki — nagród: CZZG, Zarząd Główny ZZG,
my tenmiiinąirz pozostałych rozgrywek
Zarząd Główny ZZ Hutników, Zarząd
nego słowa wszędzie tam, gdzie nie radioodbiornik marki Aga, Ministra FäSS
ligi plffloarekied od 28.8 1949 r.
dochodzą kolej czy samochody, do Przemysłu Lekkiego — teczka skórza Główny Zrzeszenia Sportowego Gór- S3Mt ÄJS I 28
SIERPNIA: ogniwo Cracovia —
najbardziej oddalonych od szlaków na, Ministra Skarbu — zegarek na rę szwajcarll.
Ogn. Polonia Bytom; Kol. Polonia W
■
stwo.
komunikacyjnych i pocztowych wsi, kę, Prezydenta miasta st. Warszawy —
osiedli i Pojedynczych zagród. I to
jest jedna z podstawowych przy
czyn dla których Czytelnik nie wa
ha się na organizację wyścigu.
Festiwal i igrzyska
Wacław Korycki
O Do komitetu organizacyjnego
wyścigu nadeszło pismo od Angiel
skiego Robotniczego Związku Kolar
skiego, w którym podano skład dru
iyny angielskiej: E. Jones, J. Raine,
G. Clark, Kessock, Parker, Sauders,
Clark i N. Jones.

«talo skład drużyny, podając jakie
sukcesy odnieśli poszczególni zawód
nicy na wyścigach kolarskich w kra
GARNIER znany 3 wystąpu w
Polsce (4 m. w wyścigach P—W,
4 m. Paryż — Lille, mistrz Paryża
W rok 194S), DAVIL ( 3 m. w wy
ga południowej Francji, 7 m. w
trzyetapowym wyścigu Lyon — Pa
ryż w 1948). ALIX (1 m. w wyści
gach Paryż — Roubaix i Paryż —
ju i za granicą. A oto ich nazwiska:
HERBULOT (2 miejsce w wyścigu
Praga — Warszawa) i 3 m. w wy
ścigu Paryż—Robuis, 1 m. w wy
ścigu Humanite i 3 m. w wyścigu
Paryż — Tour.
Lille, 2 m. Paryż — Tours 3 w wy
ścigu Humanite). SERRA (1 m. w
wyścigu południowej Francji i Tour
de Langusdoc, 17 m. w wyścigu „Hu
manite“). MAESTRI (4 m. w wyści
gu południowej Francji, 11 m. m.
w „Humanite"). LEMAY (2 m. w w.
Paryż — Lille, 2 m. w w. Humani
te i 6 w Paryż — Roubaix).

Wielkie

dni

Budapesztu

Dorobek sportu

nie na nowych zasadach. Okazała
się Przy tym konieczność zupełne
go zerwania z przestarzałymi tra
dycjami sportowymi państw o ustroju kapitalistycznym i przesta
wienie pracy na umasowienie kul
tury fizycznej.
Rozwiązanie tego zadania napo
tykało na olbrzymie trudności z Po
wo du ciężkiego położenia gospodar
czego, w jakim znalazły się kraje
Europy wschodniej bezpośrednio po
zakończeniu działań wojennych. Mi
mo to jednak dziś, zaledwie 5 lat
Po oswobodzeniu, sportowcy tych
krajów mają już duże osiągnięcia.
Rozmach jakiego nabrał przede
wszystkim sport lekkoatletyczny,
nie był do pomyślenia w Europie
wschodniej przed wojną. Zwiększa
jące się coraz bardziej zaintereso
wanie sportem ze strony szerokich
mas stwarza podwaliny do wyni
ków na skalę międzynarodową.
Początek rozwoju lekkiej atletyki
na Węgrzech przypada na r. 1886.
Pierwsze zawody lekkoatletyczne
na skalę krajową przeprowadzone
Obóz w Szczecinie zakończony zostały 10 lat później. W tym sa
mym czasie zawodnicy węgierscy
odnoszą Pierwsze swe sukcesy na
arenie
Na Olim
mieście. Łódź; ma lat 28 i piadzie międzynarodowej.
SZCZECIN. Obóz kondycyjny brycznym
w Atenach F. Danyj zajął
jest członkiem ŁKS Włókniarz. Z ko
dla kolarzy w Szczecinie zostanie larstwem zapoznał się bliżej mając drugie miejsce w biegu na 800 m,
zakończony w dniu 11 bm. Przed lat 17. Okupacja to okres kilkuletnie zaś na następnej Olimpiadzie w Pa
zastoju. Pierwsze sukcesy odnosi ryżu Bauer osiąga w rzucie dys
wyjazdem, w dniu 10 bm. wszys go
w 1948 roku. Zwycięża ną mistrzo
36,40 i tytuł mistrza olimpij
cy kolarze, uczestnicy obozu, stwach górskich, zajmuje trzecie miej kiem
wraz z drużyną narodową, wyzna see w wyścigu Warszawa — Radom > skiego.
Na
mistrzostwach
Europy w roku
szereg biegów w woj. kra
czoną do „Tour de Pologne“, we wygrywa
kowskim. pamiętamy katastrofę, ja 1934 drużyna węgierska zajęła trze
zmą udział w wyścigach kolar kiej doznał w następnym roku. Ga- cie miejsce, bijąc reprezentacje
skich na forze szczecińskim, orga brych cały ten sezon przymusowo Szwecji, Włoch, Francji, Szabo w
1948 rok to okres dalszych biegu na 800 i J. Kovacs na 110 m
nizowanych z okazji 4 rocznicy pauzuje,
doskonałych osiągnięć, zwycięża na
istnienia pierwszego i najstarsze torze w Helenowie. Mając za prze Przez Płotki zdobyli wtedy tytuły
go klubu szczecińskiego ZKS ciwników doskonałych Czechów wy mistrzów Europy.
grywa wspólnie z Bekiem amerykań Miklas Szabo występował w cią
Ogniwo—Odry. Program zawo ski
wyścig parami.
gu 20 lat z wielkim powodzeniem
dów przewiduje: biegi sprinterW
tym sezonie ma już za sobą kil na bieżniach węgierskich i zagra
skie, krótkodystansowc i długo ka wyników
zasługujących na uwagę. nicznych. W r. 1926 zdobył rekord
dystansowe. W ramach zawodów W Bydgoszczy zdobył puchar Brdy, juniorów w biegu na 1.500 m, uzy
Sąłyga zgłosił próbę pobicia go zajmując pierwsze miejsce na 100 km skując czas 4:15,0. Najlepsze jego
w doskonałym czasie 2 godz. 30 min. wyniki przypadają na okres od 1934:
dzinnego rekordu na forze.
Walcząc przeciwko Francuzom zdobył 1:52,0 na 800 m, 2:25,8 na 1.000,
tytuł mistrza Związków Zawodowych.
Przedstawiamy Gabrycha
Wreszcie ostatnie zwycięstwo i ty 3:48,6 na 1.500, 8:17,6 na 3.000 14:33,8
tuł najlepszego torowca Polski na dłu na 5.000 i 30:47,2 na 10.000 m. W la
Rzadko kiedy zawody kolarskie ob gim dystansie, zamyka z grubsza u- tach 1936/7 ustanowił rekordy świa
fitują w tyle emocji, ile dala Jej o- jętą listę wygranych wyścigów w tym towe w biegach na 2.000 m — 5:20,4
roku.
i na 2 mile 8:56,0.
statnia impreza w Szczecinie.
Stawką zawodów była mistrzowska W prywatnym życiu — dodać nale Drugi z kolei reprezentant Wę
koszulka długodystansowego mistrza ży — Gabrych jest żonaty, pracuje gier, Kovacs cieszył się przez długi
Polski na torze oraz cenna nagroda jako urzędnik w Państw. Zakł. Przem. okres czasu sławą, jednego z najlep
pucharu „Kuriera Szczecińskiego“.
Baweln. w Łodzi. Bezpośredni przeło
Najlepiej rozwiązał walkę łodzianin żeni z należytym uznaniem odnoszą szych sprinterów i Plotkarzy w Eu
ropie. Uzyskany przez niego w .r
Gabrych, który wspólnie z Napieralą się do jego potrzeb treningowych.
1938 wynik 21 sek. na 200 m był
i częściowo Kapiaklem prowadził
przez 3/4 trasy różnicą jednego okrą
drugim z rzędu w historii europej
żenia. Później, gdy okazało się, że
skiego sportu lekkoatletycznego. Z
Kapiak 1 czający się z tylu Bek mieli
lepszych osiągniętych przez niego
defekty maszyn, stało się jasne, że
wyników wymienić jeszcze należy
Gabrych pewnie sięga po zaszczytny
47,7 na 400 m i 52,9 sek. na 400 m
tytuł,
przez Płotki.
zwycięzca otrzymał moc gratulacji
I powinszowań od zawodników-koleAndrey Csaplar ustanowił w r.
fów z Obozu, działaczy a przede wszy
1941 rekord światowy w biegu na
stkim gromkie brawa publiczności.
20 km z czasem 1:03.01,2 godzin, a
W Ośrodku Szkoleniowym czyli w
Zeno Kulitzy niejednokrotnie re
pomieszczeniu nbozowlczów, tuż po
prezentował Węgry w rzucie dys
zawodach rozmawiamy z nowokreokiem. Najlepszy jego wynik wyno
wanym mistrzem.
si 52,40.
Oahrych Tadeusz urodził się w fa-

Budapeszt, w sierpniu
W dniach od 14 do 28 sierpnia br.
odbędzie się w Budapeszcie II Swie
towy Kongres Młodzieży Demokra
tycznej, któego znaną częśc wy
pełnią imPrezy sportowe m. in. trój
mecz lekkoatletyczny CSR — Wę! — Włochy oraz Akademickie
strzostwe Świata.
w związku z tym
nie od rzeczy bę[%, dzie jeśli rzucimy
% okiem na rozwój
§ życia sportowego
w krajach Demo
kracji Ludowej a
w szczególności na
Węgrzech w latach
po drugiej wojnie światowej.
Po wyzwoleniu spod jarzma hit
lerowskiego rządy Państw Demo
kracji Ludowej w zrozumieniu waż
nego zadania, jakie spełnia sport w
wychowaniu młodzieży, przystąpiły
natychmiast do jego zorganizową-

i' .«R
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wigierskiego

Do czołowej grupy lekkoatletów
należeli jesgcze Sir (100 m — 10,4 s.)
Helen (5.000 — 14:23,0, 10.000 m 30:09,4), Szilagy (10.000 m — 30:09,4),
Remece —. dysk 50,73 m, Horvat,
który w tej samej konkurencji osią
gnął 50,61, Varszegy — oszczep 72,78
m, Daranyl w kuli 16,83.
Idea kultury fizycznej i sportu
spopularyzowana została po drugiej
wojnie również i wśród kobiet. W
latach Przedwojennych Węgrzy Po
siadał; tylko jedną lekkoatletkę na
skalę międzynarodową, a mianowi
cie Ilonę Csak, zwyciężczynię Olim
piady w r. 1936 w Berlinie w skoku
wzwyż (1.60) 1 rekordzistka Europy
w skoku w dat z 1938 r.
Po nagłym upadku sportu lekko
atletycznego w latach wojennych,
osiągnięcia lekkoatletów węgier
skich w sezonach 1947 i 48 dorów
nywały już wynikom przedwojen
nym.
W 1947 r. reprezentacja Węgier
uzyskała zwycięstwo nad lekkoatle
tami Włoch, Szwajcarii i Holandii,
dominowała też na Bałkantadzie.
Na Olimpiadzie londyńskiej Wę
grzy zadokumentowali przed świa
tem wysoki poziom swego sportu.
Imre Nemeth zdobył tytuł mistrza w
rzucie młotem, zaś Olga Gyarmaty
tytuł mistrzyń; w skoku w dal.
Dobre miejsca zajęli Varszegy w
rzucie oszczepem i Hiles w dysku.
Pięknie spisała się również sztafe
ta węgierska 4%100.
W chwili obecnej barwy Węgier
W lekkoatletyce reprezentują na arenach międzynarodowych znani je
szcze z czasów przedwojennych za
wodnicy Szilagy, Varszegy, Kulitzy, Nemeth, jak również utalento
wani młodsi zawodnicy Garay, Kis,
Zitvay, Kites, Hommonay czy Banhalmi.
Największy sukces osiągnął w
1948 r. 39 letni Imre Nemeth, który
ustanowił rekord światowy w rzu
cie młotem 59,02 m.
Do grona biegaczy średnlodystan
sowych na skalę europejską zali
czyć należy Sandor Garaya, który w
ub. roku odniósł wspaniałe zwycię
stwo na międzynarodowych zawo
dach lekkoatletycznych w Buka
reszcie na 1.500 m nad mistrzem
Czechosłowacji Cevoną w 3:51,6,
Skoczek o tyczce Zitvay liczy za
ledwie 21 lat, Poszczycić się może
wynikiem 4,13 m. Na akademickich
mistrzostwach lekkoatletycznych w
roku ubiegłym zajął Pierwsze miej
sce, poza tym zdobył mistrzostwo
W. Brytanii w skoku o tyczce 1 sze
reg innych większych sukcesów.
Dzieslęcioboista Istvan Kis po
prawił znacznie swą klasę i uzyskał
6.777 punktów.
Alex Laszló w chodzie reprezen
tuje wysoką klasę. Jego wyniki to:
15 km — 1:13.43,6, 30 km — 2:37.30
i 50 km 4:41,11 godz.
Na zakończenie podkreślić wypa
da wielkie postępy- poczynione
Przez lekkoatletkj węgierskie. W

1948 ustanowiły one 19 nowych re
kordów krajowych. Poza Csak, o
której wspomniano wyżej do ekstra
klasy zalicza się 22 letnią Olgę
Gyamaty mistrzynię olimpijską w
skoku w dal (5,99), Jolantę Mertin
rekordzistkę Węgier w biegu na 200
m (25,8) Iloną Cubek, którą w biegu
Facher w kuli (12,38) oraz Rohonci
(5,66) i Rekely (5,48) w skoku w dal.
Szerokie roz
powszechnienie
lekkoatletyki
wśród młodzie
ży oraz troska
jaką
roztacza
rząd nad spor
towcami, przy
czynią się nie
wątpliwie
do
dalszej
. „ poprawy
.
.. wyników lekko
atletów węgierskich, posiadających
wszelkie dane, by w niedalekiej już
przyszłość zająć zaszczytne miejsca
i w innych konkurencjach lekko-

— Bud,. Łechta Gd.; Kot. Poznań
WKS Legia W); Chemik Ruch — 7™
Warta; ŁKS Włółmtarz - bz avż
Chorzów; Górnik Bytom — Gwardia
Wisła.
4 WRZEŚNIA Gwardia Wisła — Kol
Poll. W-wa; WKS Legia W — Chemik
Ruch; Zw. Warta — ŁKS. WłókniarzBZ AKS Chorzów — Ogn. Cracovia’Ogniwo Polonia Bytom — Koieiairz’
Poznań; Bud. Łechta Gd. — Górałk
Bytom.
15 WRZEŚNIA: Ogniwo Cracovia —
Gwardia Wisła; Koi. Pol. W-wa
WKS Legia W; Zw. Warta — Kolejar?
Poznań: Chemik Ruch — BZ AKŚ
Chorzów; Górnik Bytom — Ogn. p0.
loniia Bytom; Bud. Łechta Gd. — łkr
Włókniarz.
18 WRZEŚNIA: Gwardia Wisła —
Bud. Łechta Gd.; WKS Legia W-wa
— Zw. Warta; Kol. Poznań — Ogn
Cracovia; Chemik Ruch — Kal. p#'
W-wa; ŁKS Włókniarz — Górnik By
tom; ogn. poi, Bytom — bz aks
Chorzów.
25 WRZEŚNIA: Ogn. Cracovia —
ŁKS Włótomairz; WKS Legia W-wa —
Gwardia Wisła; Zw. Warta — Ogn.
Pol. Bytom BZ AKS Chorzów _ Ko,
Pol, (W); Górnik Bytom — Chemik
Ruch; Bud. Łechta Gd. — Kolejarz
Poznań.
9 PAŹDZIERNIKA: Ogniwo Craco
via — WKS Legła (W) Kol. Pol. W-wa
— Kol. Poznań: Zw. Warta — Górnik
Bytom; BZ AKS Chorzów — Bud.
Łechta Gd.: ŁKS Włókniarz — che
mik Ruch; Ogniwo PoTonta Bytom —
Gwardia Wisła.
16 PAŹDZIERNIKA: Gwardia Wisła
— BZ AKS Chorzów:- WKS Legia
W-wa — Ogn. Pól. Bytom; ŁKS Włók
niarz — Kolejarz Poznań; Chemik
Ruch — Ogniwo Cracovia; Górnik By
tom — Kol. Pdilóindia W-wa: Bud. Łe
chta Gd, — Zw. Warta.
33 PAŹDZIERNIKA: Gwardia Wi
sła — Chemik Ruch: Kotoiarz Polo
nia W-wa — Ogniwo Cracovia; Kole
jarz Poznań — Górnik Bytom; BZ
AKS Chorzów — Zw. Warta: Ogniwo
Polonia Bytom — ŁKS Włókniarz;
Bud. Łechta Gd. — WKS Łechta (W).
6 LISTOPADA: Ogniwo Cracovia —
Górnik Bytom; WKS Legia W — BZ
AKS Chorzów; Zw. Warta — Gwardia
Wista; Chemik Ruch — Kolejarz Po
znań; ŁKS Włókniarz — Kol. Pol. W;
Ogn. Polonia Bytom — Bud. Łechta
Od.
Iowy nabytek Ruchu

W czasie ostatniego spotkania pił
karskiego Ruch—Legia w Chorzo
wie zadebiutował młody zawodnik
Jacek. Już pierwsze jego zagrania
wzbudziły wśród znawców piłki noż
nej zainteresowanie. Kiedy po me
czu nasz fotoreporter Wt Dziurzycki chciał zrobić jego zdjęcie, ten spe
szony, chciał uciec do szatni. Ale i
szatnia nie uchroniła go od gratula
cji kolegów 1 kibiców, którzy w spo
sób wylewny objawili swoje uzna
nie za dobrą grę. Trzeba przyznać,
że Jacek grał dobrze, nie jest to
wprawdzie jeszcze piłkarz najwyż
szej klasy, ale w każdym jednak ra
zie to co pokazał, predestynuje go
w przyszłości do szeregów najlep
szych.
Jacek dobrze rozumie grę, jako
pomocnik doskonale operuje trójką
tami w grze ofensywnej, przy cią
głej zmianie pozycji, zaś w defen
sywie dobrze rozbija ataki. Ujemną
jego stroną są niezbyt dokładne po
dania. Tę umiejętność może opano
wać przez trening.
Jacek ma 1,70 m wzrostu, 62 kg
wagi, a co najważniejsze jest mło
dy — 19 lat. To, że już dziś jest on
dobrym graczem, jest zasługą trene
ra katowickiego „Kolejarza“ Kazi
mierczuka.
E. KUBEK.
Legia W-®a zwycięża

w Zdaákeiel WeW 4:1
LODZ. piłkarze warszawskiej „Le
gii“ po niedzielnym meczu z ŁKS-em
udali się do Zduńskiej Woli, gilzie re
zegrali towarzyskie spotkanie z tam
tejszym B-klasowym „Włókniarzem ,
zwyciężając 4:1 (0:0). Bramki dja zwy
cięzców zdobyli: Oprych 1 Morflarslm
Honorowy ptr--'
J. Michajloma zdobył Muzaj.

Wieślarze jadą
(Dokończeni® ze strony 1).
osadę AZS Kraków (Verey, Dezco
Csaba) i jako rezerwowego — T.
Kocerkę (AZS Szczecin). W dwój-

0 awans w Krakowskim OZPN

o wejście do KI. A KOZFN spotkania
są zacięte i przynoszą częste niespo
dzianki. Czołową pozycję zajmuję
drużyna Unii Borek, która straciła
dopiero 2 pfct. w tym jeden w ostat
nim spotkam m w Zembrzycach z
Związkowcem Garbarnią 1:1 (0:1). Wy
n'ik ten wykazuje, że grający dopie
ro trzeci mecz Związkowiec z Zem
brzyc nte należy do na] słabszych, juk
się początkowo wydawało. W Oświę
cimiu Sandeoja po kontuzji w cią
gu meczu diwóch zawodników, prze
grała z Kolejarzem Solą 0:3 :0:2). W
Krakowie Prądnitozanika — Flaszo¡ ?:2
a drużyny.
widać
a kandydatów jest ■nadal 6
w tabeli poniżej:
Unia Borek
in 1114
Prądntezank*
11:8
Sandecja
12112
8:11
Soła
PUszowianka
10:13
Zw. Zembrzyce
5!9
Dużo przejrzystsi» jest sprawa roz
grywek o wejście do___lol. B KOZPN.
__
Szans żadnych nie mają już Wolni z
Kłaje oraz GZKS Wieliczka mato?
miast Obok Czarnych, którzy wygra
li z Wolnymi 7:1 (4:0) 1 Rakowlczanki
(pauzującej w niedzielę) szanse ma
Tramwaj. 'Ostatnie zwycięstwo Tram
waju mad GZKS Wieliczka 6:1 (4:0)
wskazuje na wybitną poprawę.
czarni
« 10 18:8
Rakowiczanka
4
1
17:10
Tramwaj
10:20
8
GZKS Wieliczka
5:20
Wolni Kłaj

da Amsterdam«
kach bez sternika osadę BTW
Związkowiec (Świątkowski, Ro
dziński. Verey będzie startował
w Amsterdamie tylko w jednej
konkurencji i kierownictwo ekipy
polskiej zadecyduje na miejscu w
Amsterdamie, po zorientowaniu
się w zgłoszeniach, czy wioślarz
ten będzie startował w jedynkach
czy też w dwójkach podwójnych'
Jeżeli pojedzie na skiffle, to miej
see jego w dtrojkach podwójnych
zaj-mie Koc erka.
Delegatem na kongres FISA,
który odbędzie . ę przed mistrzo.
twami w Amsterdamie będzie pi*
zes PZW, dr doc. D. J. Tilgner. ¿
Budapesztu uda się do Amsterda
mu prawdopodobnie również m*.
Bujwid, pod którego kierowmctwem udają się wioślarze (czwór
ka ze sternikiem AZS Wrocław —
Schwarzer Z., Schwarzer E., Ja
godziński, Żarnowiecki, st. Kisie
lewski, Verey, Dezco i KocerK
na akademickie mistrzostwa swi
ta (15 bm.) w Budapeszcie.

POZNAN. W Zielonej Górze odby
ly sic propagandowe zawody noa ‘
na trawie, między reprezentacją r
ski i zespołem gnieźnieńskiego «
lejarza“. Mecz zakończył się m»v
zwycięstwem reprezentacji 2:1 <"-v "
Bramki dla zespołu reprezentacyJ
nego zdobyli: Flinik I i Adamski, <*
„Kolejarza“ - Malkowiak. Zawod°o
przyglądało się ponad 3 tys. wid:to
Sędziowali Sudecki i Zieliński z 1
! znania.

■■■■■■■■
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Poznania

wielkich

podczas

Grand

Prix

emecji

Polski

OKOŁ.O
KOŁO 100 000 poznaniaków i krążenia aż do końca wyścigu i co dało mu przeciętną 119,6 kmI biję ją ,a potem każą mi może zapła Klub Motocyklowy Ostrów i RKM i i motocyklistami czechosłowackimi,
ski sympatyków sportu moto- przybył do mety w czasie zaledwie goda,
cić 1.060.000 zł lub więcej .
Rybnik powinno się zakończyć zwy- i którzy w drugiej połowie bm. przyby

licenie przybyłych z całej Pol- o jedną sekundę gorszym od Bubecięstwem ostrowiaków
: wają do Polski, celem rozegrania
Warto jednak zwrócić uwagę, że y Niespotykanego wyczynu dokonał Po tych meczach nastąpi w rozgryw i trzech spotkań, w tym jednego ofi
cyklowego przeżyło dużo emocji na nicka, zdobywcy trzeciego miejsca
z Warszawy. Zdołał on do kach ligowych kilkutygodniowa przar cjalnego Czechosłowacja — Polska.
tegoroczny Grand Prix Polski mi Markowski
trasie II po wojnie wyścigu „Grand w kat. ponad 350.
słownie w kilkanaście sekund zmienić
(Wład)
Prix Polski“. O ile po sobotnich Przez moment wydawało się. że mo niepowodzeń najlepszych za uszkodzoną maszynę na drugą (co jest wa. gdyż zawodnicy nasi zmierzą się I
i niedzielnych treningach a pod doskonale dysponowany w tym wodników przyniósł olbrzymią po niedozwolone) i pojechał dalej, natu
Vil raid tatrzański
czas samego wyścigu jeszcze po 11 dniu Jankowski mimo niepowo prawę w kategorii do i • ponad 350 ralnie poza konkursem. Dziwnym było
■ okrążeniu wydawało się, że naj dzeń w pierwszych okrążeniach ccm, startujących jednocześnie na to, że obydwie maszyny miały numer
startowy
60.
20
okrążeń
trasy
(jedno
okrążenie
lepszy zawodnik
czechosłowacki, zdoła dojść Bruna. W 9 okrążeniu
świetnie jadący Vitvar powiezie zbliżył się do niego wyraźnie, nie o długości 7 985 km), łącznie 159.700 y Maszyna Mielocha była swego ro
W dniach 13, 14 i 15 sierpnia b. r. bromowy zdobył Skoczyński — takdo domu „Wielką Nagrodę Polski stety jak się okazało później stra km. I tak Mieloch poprawił zeszło dzaju kombinacją. Jego mechanik Na1949“ to już w 12 okrążeniu po cił kilkadziesiąt sekund na usunię roczny rekord trasy Bubenioke pra gengast wmontował motor Nortona odbędzie się w Zakopanem VII raid że z AZS Gliwice.
w ramę AJS 350. Maszyna ta wa tatrzański, którego organizatorem W punktacji ogólnej zwyciężył
nieoczekiwanym wypadku Vitvare, cie defektu gaźnika, a w 12 okrą wie o 6 minut, natomiast St. Brun 500
o 18 kg mniej niż normalny Nor jest Tatrzański Klub Motocyklowy AZS Gliwice na maszynach polskiej
kwestia pierwszego miejsca stała żeniu odpad! z powodu zerwanie w kat. do 350 ccm uzyskał czas lep żyła
ton
500.
szy
o
17
minut
od
zeszłorocznych
się znowu otwarta.
łańcucha.
WIE-SKI. Zakopane. Trasa raidu wynosi 245 produkcji SHL 125 ccm. (Wiecie)
zwycięzców, którymi byli jego brat
km. Uczestnicy przebędą je w W klasie do 250 ccm zgłosili się,
Wprawdzie ku wielkiej radości
Czechosłowak
Kost
Krzysztof
i
Czechoslovak
Hajek.
jeohał
ze
dwóch etapach. 60 proc, stanowi m. in., zawodnicy Klubu Motocykla
wielotysięcznej rzeszy poznania zmiennym powodzeniem, a po od- Nawet zawodnicy, którzy w obu
III
runda
ków prowadzenie objął jadący po
kategoriach
przyjechali
na
III
miej
czątkowo na dalszych pozycjach
scach uzyskali lepsze czasy, niż
Mieloch z poznańskiej Gwardii i
zwycięzcy w roku ubiegłym.
prowadzenie tego nie oddał już do
Stylem i techniką jazdy górowali
końca wyścigu, ale drugi za nim,
bezapelacyjnie Vitver ¡ Żymirsfci w
Dąbrowski w ostatnich okrąże
żciźloirei
kat. ponad 350 oraz Brun i Jan
niach przybliżał się do niego zde
kowski
w
kat;
do
350
ccm.
cydowanie. Tylko dwie jeszcze
W nadchodzącą niedzielę odbędą
„500-ki“ przybyły na metę niezduWyścig w kat. do 250 odbył się dalsze spotkania -o mistrzostwo pier
blowene przez Mielocha.
wszej Ligi Żużlowej. Tym razem od
na dystansie 39,925 km (5 okrążeń) będą
się jedynie dwa trójmecze. gdyż
Mieloch wygrał tegoroczne. .Grand
zakończył się zwycięstwem prowa spotkanie
pomiędzy warszawskim
Prix“ całkiem niespodziewanie. Z
dzącego od startu do mety Milew PKM. Skrą Okęcie
Warszawa i bytom
wyjątkiem Dąbrowskiego i Mielo
skiego z poznańskie: Unii. Drugie ską Polonią zostało przez Polski Z-wią
cha wszyscy zawodnicy w kat. po
miejsce zajął jedący początkowo zek Motocyklowy odwołane z powodu
nad 350 ccm mieli na trasie upadki
na trzeciej pozycji Wyporek z nic trzymania przez Polonię Bytom
typu Martin względnie
względnie defekty, co spowodowa
przed żużlówek
PKM-Ogniwo
Warszawa
Excelsior Jap.
ło utratę cennych sekund czy mi
Antkowiakiem z Poznania.
nut, a niektórym uniemożliwiło uLeader tabeli — Leszczyński Klub
Organiza aja wyścigu spoczywa Motocyklowy
kończenie wyścigu.
Leszno wyjeżdża do
jące w rękach Zarządu Woj. Z. S. Sosnowca, gdzie spotka się z Ogni
Miał pecha Zymirski, który od
Gwardia na najwyższym poziomie, wem Łódź i rawlckim Motoklubem.
startu aż do 10 okrążenia utrzymy
przy czym na specjalne wyróżnie Spotkane to powinno się zakończyć
wał się na drugiej pozycji za Vitnie zasłużył kier, sekcji motocy zdecydowanym zwycięstwem klubu
Smoczyka, który tym samym umocni
varem pozostając za nim zaledwie
klowej poznańskiej Gwardii por. się
na pozycji leadera. Drugie spot
o 40 sekund,, w 11 okrążeniu „zła
Ndjhajt. Wzorowe zachowanie się kanie:
Unia — Olimpia Grudziądz;
pał“ defekt gumy — igła od ma
publiczności na trasie wyścigu też
Fragment z motocyklowych zawodów, ja
szyny do szycia, które formalnie
zasługuje na podkreślenie.
dniem w Zakopanem.
przecięła na pół dętkę — przez co
W.
WieeierzyAskś
z „Grand Prix Polski“ w Poznaniu,
stracił szanse na drugie miejsce.
Wyścig
motocyklowy
ciężki teren dla przeciętnego moto wego Jędrzejó w, TKM Zakopane,
* * *
Miał pecha Vitvar, który w 12 u góry St. Brum na starcie. Poni
cyklisty.
PKM Ogniwo Warszawa oraz ł&teokrążeniu prowadząc o przeszło żej zeszłoroczny zwycięzca Czechoo „srebrny kask
y
Ważący
108
kg
Bubenicek
zjadł
słowak Bubenicek.
Ostateczny termin zgłoszeń upły kiego Włókniarza.
dwie minuty przed Mielochem za
przed wyścigiem na śniadanie „tylko“
W kat. do 350 ccm: Kupczyk ze
Fot. Osmański i Clemborowlcz 9 jajek po wiedeńska, 8 bułek oraz
nął z dniem wczorajszym. Na star
m, Bydgoszczy“
kończył Grand Prix Polski ne
większą ilość masła.
cie tego ciężkiego wyścigu zobaczy Skry Okęcie Warszawa, Zom z Be
skrzyżowaniu alei Bułgarskiej 1
y Krzysztof Brun otrzymał na kil BDGOSZCZ (Ir). Sekcja Motocykle my: Bochaczka z Krakowa, St. Bru skidzkiego KM oraz Wadowski i
Grunwaldzkiej, gdzie na ostrym padnięciu Jankowskiego, ulokował
ka dni przed wyścigiem nowego wa ZS Gwardia (Bydg.) organizuje w na, Jankowskiego, oraz Kwieciń Skulski z TKM Zakopane. Wreszcie
zakręcie rozbił maszynę o drzewo, się na drugim miejscu i ukończył „Triumpha
“ Grand Prix 500 ccm. W dniu 21 bm. wielkie ogólnopolskie u- skiego. Trzej ostatni tworzą zespół w kat. ponad 350: Dąbrowski Jerzy
sam wychodząc szczęśliwie z wy wyścig z dużą przewagą czasu nad
wziął on udział w charakte liczne wyścigi motocyklowe o „Sre fabryczny
SHL Huty Ludwików i na maszynie Triumph 500, Gargul
padku. Nawet i zeszłoroczny zwy trzecim z kolei Bębenkiem z Kra wyścigu
rze menagera swego brata Stanisława. brny Kask m. Bydgoszczy“. Wyścigi
bytomskiej Polonii na BMW 500
cięzca — Czechoslovak Bubenicek kowa.
Na zapytanie dlaczego nie startuje odbędą się na obwodzie zamkniętym pojadą na maszynach SHL 125 ccm. zccm,
Markowski ze Skry — Okęcia
Naljlepszy czas na jedno okrąże odpowiedział: Nie pojadę prędzej aż ulic miasta. Długość jednego okrąże byli złote medale. Srebrny medal u.
w 9 okrążeniu zatrzymał się przy
parkingu i w błyskawicznym tem nie miał St. Brun — 3:59,9 min., się dowiem ile maszyna kosztuje. Roz- nia wynosi 2.800 metrów.
zyskał Kwieciński z AZS Gliwice, Warszawa na Triumphie 500 ccm. To
mi czek z Beskidskiego KM oraz Ży
pie usunął defekt skrzynki biegów,
mirski na Triumph Grand Prix 500.
spadając jednak z trzeciej pozycji
Zapowiedział także udział Krzysz
na piątą.
tof Brun, który pojedzie prawdopo
Młody krafcowianin Koprowski, B. Kljanczewskij
dobnie na maszynie Triumph Grand
zwycięzca ostatniej eliminacji w
Prix 500 ccm.
Krakowie długi czas utrzymywał
W roku ubiegłym zaciętą walkę o
Trening
maratończyka
się na czwartej pozycji, I on też
pierwszy przy czym obydwaj zdomiał w 10 okrążeniu defekt moto
gólnej stoczyli St. Brun i Markow
ru. pojechał jednak dalej, by po
ski, z której zwycięsko wyszedł ten
tem odpaść definitywnie z konku
pierwszy, przy czym obdwaj zdo
rencji na skutek pęknięcia dętki.
byli złote medale. Srebrny medal
Po ósmym okrążeniu jechali je
uzyskał Kwieciński z AZS Gliwice,
szcze wszyscy i kolejność wygląda
Bieg maratoński — 42.195 m jest jedną z najtrudniejszych
z tym (jednak, iż trzeba prgy tym nlngowego w okresie właściwego brązowy zdobył Skoczyński — tak
ła następująco: 1) Vitvar z czasem
biegać również na czas. Przy tre- treningu:
że z AZS Gliwice.
konkurencji w całym sporcie. Trudny jest też jego trening.
31:162 min., 2) Zymirski — 31:56,4;
W punktacji ogólnej zwyciężył
ningach
na szosie zwracać uwagę wic
—. rozgrzewka na hali lu
Trudny, męczący, wymagający dużo czasu. Jak trenować ma
wtorek:
lub„
3) Bubenicek — 32:28.0; 4) Koprow
na
technikę
biegu
1
taktykę,
Ewenświeżym
powietrzu;
cel
—
rozluźnieAZS Gliwice na maszynach pol
raton? Pewne wskazówki w tym kierunku daje trener ra
ski — 32:28,4 ; 5) Mieloch — 32:32,8;
skiej produkcji SHL 125 ccm.
6) Dąbrowski — 33:17,5 min. Jak
dziecki, Kljanczewskij, którego uwagi nä temat maratonu
(WIE.CIE)
więc widzimy, Vitvar już po prze
zamieszczamy poniżej.
jechaniu 2j5 trasy miał dość znacz
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
ną przewagę którą zresztą syste
Bieg maratoński stawia olbrzymie rżenia sił j stwierdzenia umiejęt
matycznie po każdym okrężeniu po wymagania organizmowi zawodni ności ich rozkładania. Uczestnictwo
6 REKORDÓW POMORZA NA ZA
większał.
ka. Niemożliwe jest też osiągnięcie w jedynym w Sezonie biegu, de
WODACH PŁYWACKICH W BYDVitvar też ustanowił rekord jed ków bez długoletniego i systema cyduje o zaszeregowaniu maratoń
MOSZCZY
nego okrążenia z czasem 3:49,6 mi tycznego treningu w kierunku wy czyka. Konieczne jest zatem, by w
BYDGOSZCZ. ZS Kolejarz (Bydnuty. co deje przeciętną szybkość robienia wytrzymałości, oraz sto ostatnim miesiącu przed biegiem
gosz.cz
„___ ), zorganizował
_
■ . . _ ,z okazji
... swego
zawodnik znajdował się w jak naj125,3 km/godz. Drugi z kole: czas sunkowo znacznej; szybkości.
25-lecia czwór mecz pływacki, w któ
Uczestnictwo w biegu na dystan lepszej formie.
uzyskał Zymirski — 3:54,3 min., a
rym wzięli udział zawodnicy Koleja
najlepszy czas Mielocha na okrąże sie 42.195 m ma dla zawodnika za
Zanim przystąpimy do omówierza (Toruń); Spójni (Grudziądz) 1 byd
sadnicze znaczenie, ponieważ jest nia treningu maratończyka, należy
goskiej Gwardii oraz pływacy druży
niu wynosił 3:56 1 min.
ny jubilata.
W kat. do 350 ccm Stanisław to dziś rzadka okazja, niejednokrot ustalić, jaki jest najodpowiedniej
Pioidczas zawodów ustalono 6 no
Brun prowadził już od drugiego o- nie tylko jedna w sezonie do zmie- szy wiek, w którym bez uszczerbku
wych rekordów Pomorza: 200 m st,
dla zdrowia można uprawiać tego
klas,
kobiet — Mrozówna 3,33.8 oraz
rodzaju
biegi długodystansowe.
w konkurencji mężczyzn: 100 m st.
Praktyka wykazała, że mogą w nich
grzbiet. — Piotrowski (Kolejarz Byd
brać udział zawodnicy którzy ukoń
. . , 100 m st. klas. — Zyzgoszcz) 1.22.9:
nairski (Spójnia Grudziądz) 1.27.3;
czyli 25 rok życia i starsi. W
... st. —
icn. — zs kosztafeta 4X100 ni
zmień,
tym wieku bowiem dopiero w na
5.57.5;
5.57.5:
tejara (Bydgoszcz)
----- i -.7
—1. sztafeta
szym klimacie organizm jest już zu
" (Gru4X100
m
st.
klas.
—
Spójnia
pełnie rozwinięty i zdolny podołać
dziądz) 6.00.8; 100 m st. motylk.
~__ —
wymaganiom co do siły i wytrzy
Rutkowski (Spójnia Grudziądz) 1.32.5.
małości, jakie takie bieg-' stawiają
W ogólnej punktacji zwyciężył Ko
lejarz (Bydgoszcz) — 168 pkt. przed
zawodnikowi.
Spójnią
(Grudziądz) — 99 pkt.
Każdy początkujący biegacz na dłu
ZAWODY KAJAKOWE
gie dystanse powinien pamiętać, że
W CZECHOWICACH
im lepsze i dłuższe przygotowanie,
tym lepsze będą wyniki i że niemo
CZECHOWICE. W uh. niedzielę sdk
żliwe jest osiągnięcie dobrych re
cja kajakowa ZKS Górnik w Cze
chowicach urządziła m tędzyklub owe
zultatów w ciągu jednego sezonu.
zawody kajakowe na jeziorze przy
Dobrzy maratończycy osiągali swe
kopalni ...Silesia“. W zawodach wzię
zwycięstwa i dobre wyniki dopiero
ło
udział kilkanaście klubów kajako
w wyniku długoletniego. uporczywe
wych
Śląska 1 okręgu krakowskiego.
go treningu. Nie od rzeczy będzie, Najlepszy w tym roku maratończyk Polski Głuszez po swym zwycię Na starcie stanęli: Folwarczny Emil,
skim biegu o mistrzostwo kraju. Fot. Kaczorowski
jeśli przypomnimy na tym miejscu,
Miodoński; z kobiet Szczepańska Kry
styna (AZS Kraków), która ostatnio
że mistrz ZSRR — Wanin, uczest
niczył po raz pierwszy w biegu ma tualny udział w biegu maratońskim nie mięśni; środa: trening n# bo na zawodach międzypaństwowych %
zajęła III miejsce, oraz b.
ratońskim już w r. 1938, a zdobył traktować jedynie jako próbę sił. dsku; cel — wyrobienie szybkości; Węgrami
czwartek: biegi rep etycyjne dla wy dobrze zapowiadająca się Pończówswego kraju dopiero Biegać pewnie, prawidłowo, zwra robienia
ma Cecylia (ZKS Górnik Czechowice).
Tenisiści katowickiej Stali i Ogniwa — Cracovii w meczu, rozegranym mistrzostwo
wytrzymałości
tempa;
piątek:
cając
uwagę
na
równomierne
roz

10 lat późnieti, tj. w roku 1948. Wy
rozgrzewka na boisku wzgl. aktywny która na krajowych zawodach zajęła
w Krakowie, w którym zwyciężyli katowiczanie 11:2.
pływa stąd wniosek, że plan trenin łożenie sił. Wskazane jest, by bie odpoczynek dla podtrzymania formy; kilka pierwszych miejsc.
Fot. Clemborowicz
gacz
starał
się
osiągnąć
wyznaczo

Wyniki. K. 1. W. pań (5(10 m) —
gowy dla zawodników początkują
sobota: odpoczynek; niedziela: trening
cych musi być rozłożony równo ny sobie z góry czas np. przebiec biegu maratońskiego (główny dzień 1) Pończówna C. (Górnik Czechowi2.37; 2) Szczepańska K. (AZS Kramiernie na kilka lat. Przy jego trasę maratońską w 3 godziny. W treningu) dla wyrobienia wytrzyma ce)
___ ...
Kra
łości i szybkości; poniedziałek: od ków) 2.40.3: 3) Tyrainowska (AZS
ustalaniu uwzględnić trzeba wszyst biegach wykorzystać doświadczenia poczynek
fców)
3.01. K. 1. W. seniorów (1.000 m)
(łaźnia
parowa),
dla
usu

z
poprzedniego
roku
i
dokładać
sta
kie cechy psychiczne biegacza jak
—
1)
Folwarczny
(Górnik
Czechowice)
nięcia z organizmu resztek produk
również i natężenia poprzedniej za rań dla zwiększenia szybkości.
4.08: 2) Miodoński (ZMP Czechowice)
tów zmęczenia.
prawy. Plan ustalić należy na 3—4
4.17.2; 3) Bielecki (Ogniwo Kraków!
TRZECI ROK: biegać często na
K. 2. W. seniorów (1.000 m) —
lata i podzielić go na ściśle określo czas. Dwa miesiące przed zawoda.
Jak widać 0 powyższego cykl ty 4.17.9.
— Sobecki .ZMP Czecho
ne etapy pracy z wyznaczeniem ce mi. w maratonie zwrócić specjalną godniowy jest urozmaicony. Jako Miodyński
wice)
3.53;
2) Herman — Cebula (Gór
lu ogólnego na każdy rok.
uwagę na wyrobienie statecznego rozgrzewki uprawiać biegi przy śnie nik Czechowice) 3.55.4; 3) Mile — Woź
Przykładowo plan taki wyglądał tempa. Trenować samodzielnie we szone. biegi na przełaj marsze ftp. niiak (AZS Kraków) 4.02.1. K. 1. W.
by:
dług ustalonego z góry czasu.
oraz na zakończenie gimnastykę na juniorów (500 m) — 1) Słowiak (Górnik
Czechow.) 2.26.9; 2) Ćwik (Górnik Cze
PIERWSZY ROK: biegi ćwiczeb
Zasadę
współczesnej zaprawy wyrobienie mięśni nóg, miednicy chowlce)
2.27.4; 3) Pirog H. (Górnik
ne od 10 do 25 względnie 30 km. maratończyka stanowi całoroczny i lędźwi, ,a także zwiększenie elas Czechowice)
Poza
. . konkursem
___ ____
Biegacz powinien jednak uczestni trening który składa się z trzech tyczności i giętkości stawów koń Sałata uzyskał2,32.4.
2.26. K. 2. W. juniorów
czyć również w zawodach na 3. 5 okresów: 1) zaprawy (od grudnia czyn dolnych. Ćwiczenia tego, typu (500 m) — 1) Herzyk — Bacza (Górnik
i 10 km. Jesionią musi uprawiać do maja). 2) treningu właściwego są bardzo pożyteczne po treningu Czechowice) 2.17.5: 2) Komorek —
biegi szosowe i na przełaj na 25—30 (maj — październik) i 3 okresu niedzielnym i służą do przywróce Stoipnicki (.AZS Kraków) 2.18.3; 3) Wą
— Kłeczka (Górnik Czechowi
km. Główny cel stawiany w pier przejściowego (październik — listo nia do normalnego stanu mięśni i tarek
ce) 2.19. Sztafeta 4 X 500 m — 1) Gór
wszym roku treningu to wyrobie pad). Każdy okres ma właściwe so stawów.
nik Czechowice: 2) ZMP Czechowice;
nie wytrzymałości, oswojenie się z bie zadania i pomoce treningowe
Maratończyk poświęcić też musi 3) AZS Kraków.
techniką biegów długodystanso ■ które powinny być umiejętnie po wiele uwagi na wyrobienie szybkoś
Po zakończeniu zawodów rozdano
zwycięzcom nagrody oraz dyplomy.
wych na szosie i wyrobienie ruty wiązane. Poszczególne okresy ma
Nad
całością zawodów czuwała komi
ny.
ją swe tygodniowe cykle treningo
sja. w skład której wchodzili MyśUńDRUGI ROK: poświęcić należy we. Dla przykładu podaj emy poni C/ĄG DRL51Y Nfí STR. 4 , ski Janusz oraz Rejmaniak Stanisław.
Druiyna „Spójni“ z Raciborza na Opolszczyźnie, która zagra w mistrza
dalszej pracy nad wytrzymałością żej plan tygodniowego cyklu treOrganizacja sprawna. Widzów 7.000.
stwach w Podokręgu Prudnickim.
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przy
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Korty Pogoni w Katowicach.
— Cóż to -za porządek! Jesteście o 3
ski, Weinberg; z Lodzi — Wcluwczyk;
W LUBLINIE odbyły się pierwsze minuty
spóźnieni!
z Wrocławia — Piechura, Sucheńskl, mistrzostwa lekkoatletyczne zs Gwar — To przecież tylko 3 minuty .
Małecki, Gralka, Antczak. Upiec.
dia. Walendzik z Bydgoszczy ustano — To nie 3 minuty, a 13 minut, bo
Kadrę instruktorska stanowić będą: wił przy tym nowy rekord Polski w powinniście być na miejscu 10 minut
Hoffman M. (kierownik wyszkolenia), biegu na. 100 m jun„ osiągając 11,0, przed rozpoczęciem zajęć czyli Q 6,50
• Na szosach Europy dominuje kontaktów zainicjowali w SztuttMorończyk. Szelest, Kucharski, Ko- Zespołowa walka rozegrała się pomię rano. Tu obowiązuje punktualność, bo
kolarstwo.. Prasa sportowa prze gardzie tenisiści Mitic i Bramodzy Krakowem 122 pkt. i Bydgoszczą marnujecie nie tylko swój czas, ale 1
zybek i V"O,rrąiter.
pełniona jest informacjami o wiel wicz, Ten ostatni wygrał w pół
106, na trzecim miejscu uplasował się czas instruktorów, — gromi kierownik
Na obóz dochodzić będą zawodnicy Lublin
69. jest to niemałym sukcesem
kich wyścigach. Ilustracje w niej finale z von Crammem. Ze SztuttŚląska,
dla
młodej sekcji tąmt. Gwardii, — opozu, ob- Gallert, swych wychowan
dotyczą przede wszystkim szo gardu wyjechali oni na między
Obóz kondycyjny dla kobiet, przed 100 m; 1) walendzik IB) ll,o; 2) Grzan ków.
— W dwuszeregu zbiórka I Odlicz! —
zawodami z Węgrami i przed wyjaz ka 11,2 (w przedniego 11,0). 2(10 rn; 1) Okazuje
sowców. „Wody! — Wody!“ — narodowe mistrzostwa Niemiec
że zebranych jest 27. Po
dem do Bukaresztu odbędzie się w Grzanka 23,6; 2) Jantos (K) 24,8. 400 m: chodzą zsię,
słowo to powtarzane jest przez' do Hamburga. I gdyby nie Jugo
całego Śląska. Wszyscy są
Krakowie w dniach 30. VIII — 3, IX. 1) Jackiewicz (L) 53,2; 2) Szmigiel 55,0. mniej więcej
w jednakowym wieku,
kolarzy najczęściej we wszystkich słowianie, międzynarodowość mi
br. Na obóz ten powołano następują 1500 m: 1) Bocząr (K) 4,12,8; 2) Jackie od 15 do 17 ląt.
Wzrostem różnią się
co zawodniczki: z poznania — Adam wicz (L) 4,14,5; 8) Gałecki (L) 4,16,4. już hardziej. Najmniejszy
niemal europejskich językach. strzostw wzięłaby w łeb, gdyż w
ma 125 cm,
ska, cieślikówna. Lesznerówna; z Byd 5000 m: 1) Więcek B. (K) 15,52,0; 2) a największy 170.
Wszędzie panują upały. I chwila pierwszej chwili tylko Szwajcar
goszczy — Kowalska, Zakrzewska, Więcek A. (K) 16,21,0; 3) Kramsk (L)
ochłodzenia po oblaniu wodą do- Spitzer zdecydował się wziąć na
Gościniakówna Bartkowiakowi!», Si- 16,43,4. 3000 m z przeszli.: 1) Biernat (K) — Jacek Cieszewski, wystąp! Wciąg
noradzka; z Olsztyna -™ IIwieka; z 10,47,7; 2) Krapiek (L) 11,05,4; 3) Zając nąć chorągiew na maszt! — brzmi dal
daje kolarzowi siebie wprowadzenie niemieckiego
Wrocławia —Honezewsko; z Warsza (K) 11,25,6; 4) Słupecki (W) 11,31,3. szą komendą. I Jacek występuje i
siły. Podczas tenisy na arenę międzynarodową,
wy — Dobrzańska; z ftodzi — Modo- 4X100 mi 1) Bydgoszcz 45,6; 2) Kra winduje chorągiew na maszt. Reszta
wyścigu dokoła
równa, Stomczewska. peskówna; ze ków 46,4; 3) Poznań 48,4. WZWYŻ: 1) ceremonii~ tej akompaniuje pieśnią:
® Ostatni numer pięknego cza
Slaska — Gęboliśówna i Piwowarów- Siemiątkowski (Ę) 175; 2) Bagiński (K) „Naprzód, młodzieży świata“, fałszu
Ąustrii na jed
sopisma
w
języku
czeskim,
po

na;
z Krakoa — Borowiec, Koników- 3) Stańczyk (Rz) 167. W dął: 1) An- jąc przy tym dość wyraźnie. Może cl
nym z odcin
na Legutko Oraz dochodzące: Jani drzejkiewicz (W) 630; 2) Kowalski (W): chłopcy będą kiedyś dobrymi tenisi
święconego spra
ków alpejskich
szewska. Klimowska, Mitanową i Sta 3) Weinberg (B) 612. Dysk: 1) Lisiak stami, ale śpiewakami na pewno nie
wom Polski ptchowicz, »
większość pu- I
(L) 38,63; 2) Makulec (K) 36,43; 3) Ko będą.
„Nove Pols k o“,
Kadro instruktorska stanowią: Wa- łodziejski (G), Kula: 1) Kołodziejski z kolei następuje odczytanie pro
bliezności przybyła z syfonami
gramu zajęć na cały dzień, który jest
ehałowski (kierownik wyszkolenia), (G) .13,58; 8) Nowak (P) 13,50; 3, Lisiak ułożony
przynosi ciekawy
wody sodowej, „obsikując" zawód
z minutową dokładnością.
Buchała
i
Babraję.wa.
(L)
13,21.
Granat:
1)
Maciejewski
(B)
artykuł
„Zatopek
i
•Zawsze
jest dotrzymany, a obejmuje
ników ku ich wielkiemu zadowo
59,21; 2) Kołodziejski (G) 50,07; 3) No gimnastykę
*
poranną, biegi, pływanie,
Kusociński", oma
leniu.
56,48.
wak (P) ""
teorię, sędziowanie, zajęcia świetlico
wiający karierę
WIELUŃ. W Skomlinie (now. Wie
„Adieu, Monsieur J. Rimet!" —
we,
wykłady
społeczno-polityczne,
*
zamordowanego
luń) odbyły się zą-wody lekkca-tletycz
„Zegnaj pan, panie Rimet!" P. Rizbiorowe ćwiczenia uderzeń, indywi
ne. między miejscowymi Ludowymi
przez
Niemców
na

dualne
ćwiczenia
uderzeń i mecze.
. met to działacz, który od kilku
Ze ‘pałami Sportowymi, z .udziałem:
Trening
Wszystko co powiedziano dotyczy
szego biegacza i
dziesięciu lat chwiał piłkarstwem
LZS Skomlin; LZS Lyskornią: LZS
obozu młodych tenisistów, zorganizo
Kreiaitąwy; LZS Przę-dimośó; LZS Łub
francuskim, Dzięki temu piłkar- roli jaką po nim objął Emil
przez Śląski o, z, T.
n;ca i Koło Sportowe ZMP (Wieluń), maratończyka wanego
stwu wyszedł też na prezesa FIFA Zatopek,
Różnorodność zajęć daje chłopcom
100
m
-.
Zębatą
19,1;
600
m
—
Mru

ESTE.
pierwszorzędne wyniki kondycyjne.
— Międzynarodowej Federacji
gała (LZS Lyrikornjai 2.13,0; kula (5
Okąząło się przy tym, Że dla niektó
kg) — Krajewski (ZMP Wieluń) '1,7'1 Dokończenie ze .stBS rych
Piłkarskiej, prowadząc w niej po
gimnastyka byłą „pierwszyzną“,
m: skok w dal — Pres .LZS Skornlin)
litykę niezbyt odpowiadającą po=
dla
innych znowu pływanie. Jak
4.85
m:
skok
wzwyż
—
żółtaczek
(LZS
dotąd
chłopcy są posłuszni i mimo
trzebom szerokich mas sporto
Skomlin) i-so m; rzut granatem —
List z Ostrowca kieleckiego
nie stracili jeszcze humorów,
wych. Ostatniej niedzieli p, Rimet
Kowąiek (LZS Skomlin) 64.48 m; «..wg jew 6<umnw$«ięiRwe w rygoru
zapału
wytrwale ćwiczą już 20 dni,
oszczep — Kowa-Iek .LZS Skomlin) razie startu z równorzędnym: prze a mają ijeszcze
wyskoczył jednak z prezesury
ćwiczyć 10.
39.60
m;
dysk
—
Meironiak
'ZMP
Wie,
ciwnilęami.
Dla
tęgo
celu
winien
Wszyscy uczestnicy mieszkają w in
francuskiego związku footbąloweluńi 87.6'5 m,
optrowpa
Kieleckiego
otrzymaliś%
o-n
uczestniczyć
w
biegach
trepingo
flUgo
narybku,
tłumy
publiczności
ternacie
przy
ul,
Mikołpwskiej, O 6
go. Miejmy nadzieję, że niedługo my następujący Ust;
na zawodach, dużą popularność centralny instytut kultu wy eh na krótkie dystanse (100. 200 godzinie rano mają pobudkę, P 6,30
rozstanie się też z prezesurą FIFA.
sportu
pływackiego
i
kursy
maso

wędrują
gromadnie
korty „Pogo
Polski Związek Pływacki w poło
ry FIZYCZNEJ W Mioskwie opubli 400 ; 800 m), ćwiczyć starty oraz ni", Są między nimi naoczywiście
wego pływania. Takim ośrodkiem kował
Potknął się en we Francji na go
tacy,
wie lipca zaplanował obóz dla walistę najlepszych tegorocznych uprawiać biegi z przyśpieszaniem którzy koniecznie muszą mieć szalik,
powinien
się
ktoś
wreszcie
zainte

terpolistów przed meczami między
wyników lekkoattetek radzieckich. temp ;l
rącej sympatii do Niemców. Na
• elegancko okręcony dookoła szyji, I
resować,
pomóc
mu
i
jeszcze
bar

państwowymi. Obóz miał się od
Listę 10 najlepszych spriaterete rnzpo
terenie międzynarodowym prze
dziej go zdopingować. Tymczasem czy
być od 18. VII. — 15. VIII. 1949 w
Biegi repetycyjne są jednym z tacy, którzy ani pa chwilę nie mogą
Europy — Seczenoobóz waterpolowy, wyznaczony do wa;na1O0mistrzyni
forsował zezwolenie na grę z dru
Ostrowcu Kieleckim, siedzibie ZKB
ni - 11.9 i 200 m — 25.3. W najlepszych środków prowadzących rozstać się z beretem, bo to „faso
Ostrowca,
przeniesiono
do
Kielc,
Stali
KSZO,
leadera
tabeli
ligo

80 m ppł. na pierwszym miej do wyrobienia wytrzymałości tem nowe" i „a la Borotra", Na ogól jed
żynami niemieckimi, a u siebie
trener piłki wodnej Knaus, typo biegu
wej. Ostrowiec posiada 50-metroscu znajduje się Gokieli, która usta pa, Uprawia sie je w ten sposób, nak wszyscy są sympatyczni 1 weseli.
eheial koniecznie
wany
na
prowadzenie
treningu
w
wą letnią pływalnię i najcieplej
Wojewódzki Urząd Kultury Fizycz
niedawno nowy rekord ZSRR
Ostrowcu przyjedzle dopiero we nowiła
do Ligi Francu
szą wodę ze wszystkich centrów
tej konkurencji wynikiem 11.3. W iż biega się np. 3 razy po 3 km, w nej dał 200,000 złotych na przeprowa
wrześniu (kiedy będzie już po se w
następnym treningu 2 względnie 3 dzenie obozu, ą działacze §1. fi, Z, T„
pływackich, co w wypadku nie
skokach
pierwsze
miejsce
zajmuje
skiej włączyć dru
zonie), ani jednego gracza Ostrow -udin». W skoku w dął wynikiem razy po 5 km. zwiększając stopnio z ob. Jonsztą i Gallęrtem na czele,
pewnej pogody umożliwiałoby Cre
żyny s Zagłębia
ca nie wyznaczono do kadry re 5.76 m i w skoku wzwyż — 1.63 m. W wo długość trasy z tym że tempo poświęcają „honorowo" swój czas dla
hing. Kiedy wszystko było już
prezentacyjnej (czy naprawdę w skoku w dal na drugim miejscu znaj biegu pozostaćę jednakowe, Ta for wychowania przyszłych kadr tenisiSawy. Ale walne
przygotowane — obóz przeniesiono
tej ostrowieckiej Stali nikt nie u- duje śię młoda uczennica z I.eningr.i
do Kielę, podobno celem,spopula
zebranie klubów
stów- Zajęcia „z rakietą" prowadzi
mie grać w piłkę wodną? — to ja du Bogdanowa, która osiągnęła w ma treningu przyczynia się wybit znany
ryzowania tam gry w pikę wodną.
hokeistą i niezły tenisistą,
francuskich uehwa
nie do wyrobienia wyczucia tempa. Skarżyński,
kim cudem wygrała ona wszystkie tym
Czas,
aby
władza
klubowe
zwró

sezonie
kilkakrotnie
wynik
5,50
gimnastykę, były lekko
mecze); poza tym Ostrowiec po m (rekord juniorek ZSRR wynosi 5,68 Przerwy między poszczególnymi bie atleta — Dudzik.
liło; „Mistrz Za
ciły nieco uwagi jednemu z naj.
naj
Skarżyńskiemu po
mimo,
iż
zwracał
się
do
PZP
—
gam
i
wypełnia
się
marszami,
głębia Saary FC
większych i najruchliwszych o śród,
W pchn. kulą na czele tabeli znaj
magają Jędrzejowska, Jpehęmczyk,
nie otrzymał ani jednej między m).
Ków
pływackich
1
waterpolowych
duje
się
Andrejewa,
przed
mistrzynią
Nlestró.1
i
Bratek.
Saarbruecken nie
narodowej imprezy(chociaż
................
kasa
— Eurlc-py Sewr lukową W rzucie dy
w Polsce — Ostrowcowi Kieleckie
Właściwy trening biegu maratoń
Robota idzie eałą parą i wyjątkowo
byłaby niemniejsza niż w Warsza- skiem
może grać w mi
mu: — jest tam młoda, szybka i
bezkonkurencyjna jest rekor- skiego przeprowadza się na szosie, sprawnie.
(r)
Wie).
bramkostrzelna drużyna waterpostrzostwach Fran
dzistka świata Dumbadze, której naj zawodnik winien bowiem przyzwy
sportu
nie
znie
Panowie
z
dużego
lowa
ZKS
Stal
KSZO
bez
trenin

lepszy
tegoroczny
wynik
wynosi
50.59
cji, 9dyż w okre
chęcajcie młodych działaczy na m. W oszczepie pierwsze miejsce w czaić się do biegów na twardym
gu zimowego (brak krytej pły
Sport polski
sie wojny grał w
prowincji 1 nie gaście zapału za tabeli zajmuje Smirnickaja, która po gruncie (asfalcie). Wskazane jest,
walni) — dobre wyniki pływackie
mistrzostwu.,.,'. Wielkiej Rzeszy."
wodników!
biła ostatnio rekord świata wynikiem by przynajmniej rag w tygodniu
(Rybkowski — Wpław przez Wisłę,
W. ZARZYCKI.
przeprowadzić trening w tych wa
200 m dow., sztafeta 4X200 III do w.)
S3.49 m.
w OSR
Przy tej okazji wyszedł też z
runkach na 10 do 25 km.
francuskiego piłkarstwo. p. Rimet.
W
planie
treningu
właściwego
— POLONIA KARWINA
® Przedstawiciele gimnastyki IIIIIIM
należy poświęcić specjalną uwagę 0:4T.ONKY
(0:2). Naprzód Łąki zorganizował
radzieckiej Baklanow, Kalinin i
biegom kontrolnym na 15 do 25 km, . Dzień
piitkai-za1', podczas którego TO
Urbanowiczowi, którzy bawili na Jubileusz naszych klubów przynajmniej rara na 14 dni, o ile aralią' sipoWante drużyna łWtou#- *
w tym czasie zawodnik nie bierze Karwiny z czeską drużyną Lanky.
Lingiadzie w Sztokholmie na kon
udziału w zawO'dadh na 3,5 wzgl 10 Wysokie zwycięstwo jakie odnieśli
gresie FIG (Międzynarodowej Fe
Polacy zawdzięczać należy strzelcom
km.
deracji Gimnastycznej) zapowie
którymi byli Toman %, Le
Racjonalny trening wywiera wiel bramek,
do
chai, Promny! Lomlky zagrały ostry
dzieli, że na przyszłorocznych mi
ki wpływ na organizm zawodnika, z chwilami
brutalnie ofiarą tej gry
strzostwach świata w gimnastyce,
stał pod nazwą K.S, , Ligocisnka“. KOZPN m. in. Zwierzynieckim, Fa tego też powodu powinien sporto padł bramkarz Foton::, który zestal
40 lat
które w czerwcu odbędą się w
Przez długi okres czasu zespół Gór blokiem Sołą, Wolanką. Wisłą IB wiec przynajmniej 3 razy do roku przewieziony do szpitala. W przedpoddać się badaniu lekarskiemu. meczu Naprzód Łąki pokonał III kla
Bazylei, startować będą również
nika należał do śląskiej klasy A, a i Cracoylą IB.
Uroczystości pubileuszowe odbę Obowiązku tego nie wolno zanied sowy zespół Sokal Staniawa 7;4 (5:1).
Górnika
w rok przed wybuchem wojny zdo
zespoły radzieckie męski i ko
dą się w dniach 14 i 15 bm. Zostaną bywać. o ile pragnie się osiągnąć Bramki strzelili: Buławy, Szklary J
był awans do , Ligi Śląskiej“..
biecy.
W spotkeinilu juniorów Sckol
Po wojnie działalność klubu —r na nich odznaczeni działacze sporto dobre rezultaty w biegu maratoń Gawlaisa,
Lonky pokonał po ładnej grze junio
9 Smirniękaja, która świat lek
Mysłowice
wl, którzy przyczynili się do rczwo skim. (WK)
reaktywowali
starzy
działacze
a
rów Naprzodu 6:5 (4:2).
koatletyczny zadziwiła w ostat
Grządzdelem. Biegańskim, Pdęknie- ju klubu. Turniej piłkarski .z udzia
DZIEŃ SPORTOWY W BYSTRZY
nich dniach rekordem w rzucie
40 lat istnienia obchodzi w dniach wskim, Zakrzewskim, Czełjoretm na łem 3 drużyn zawody siatkówki
Groń Bystrzyca zorganizował
oszczepem, chociaż w tym roku 14 i 15 bm. my-stowickl Górnik. Po czele, a piłkarze Ligocianki Górni (żeńskiej 1 męskiej) zawody ping GWARDIA WISŁA podczas przerwy CY.
..Dzień
Rozegrane kemrozgrywkach ligowych powiększyła k ureno,jeSportowy".
dwie dotychczasowe czołowe mio- czątkowo rako KS 09, a ostątnlo la ka przez cały czas grali w śląskiej pongowe oraz rozegrany zostanie w
lekkoatletyczne z udziałem
ilość
miejsc
stojących
na
swoim
sta

trćl.ibój
lekkoatletyczny,
składają
ko
Górnik
myslowicki
klub
dobrze
kl.
A.
Ostatnio
zdobyli
mistrzo

143
zawodników.
Wyniki:
I0O m. —
tączki Majuczaja i Anokina nie
dionie, przez, podniesienie wysokości Gucaa 13.1: 800 m, — Moto
się na dobry program.
3.13.51
walu naokoło boiska. Ooeenie na
są w formie, ma poważną konku się zapisał w polskim sporcie na stwo grupy I.
Klub należy do Zrzeszenia Spor miejscach stojących będzie się mogło 3,004) m. — Stebel 9.38; w den — Rusz
Od roku 1948 opiekuje się klu
rentkę w Nataszy Datlowej, która Śląsku. Z jego szeregów m. in. wy
606:
wzwyż
—
Gucza
159;
kula
—
En
pomieścić się 30 tys. widzów.
E. Machnicki
wielokrotny mistrz Polski w bem Z. Z. Górników dzięki które towego Ogniwo.
gel 11.39 m.: dysk — Gucza 36,96. PS
stale uzyskuje wyniki w grani szedł
boksie Wende, a drużyna piłkarska mu udało się zaangażowanie trene
południu
odbył
Się
błyskawiczny
tur

cach 50. m. Tak więc Związek Ra klubu w okresie międzywojennym
niej piłkarski z udziałem drużyn: Żera A. Dziwi sza. Oprócz sekcji pił
dziecki jest jedynym krajem na należała do czołowych ' na Śląsku, karskiej
lezarny Trzyniec (II klasa). Bystrzyca
. silnie rozwinęły się sek
1 Wędryn.ia. (III klasa)- oraz Groń (IV
świecie, który wydał cztery o- Obok bokserów 1 piłkarzy dobrze cje: siatkówki koszykówki (męska t
Uzdłui i umen Śląska
klasa). Wyniki: Groń — Żel. Trzyniec
szczepniczki, osiągające ponad 50 się spisywali w pierwszym dwudzie żeńska), ping-pongowa. gimnastycz
0:0;
Groń — Wędryniia 3:0 (2:0); Gron
mtr. Najlepsza po nich Austriacz stcleciu hokeiści i tenisiści klubu. na oraz niedawno założona se.kdta
— Bystrzyca 3:0 (1:0); Żel. Trzyniec
W okresie drugiej wojny cały ma bokserska. Sekcję gier sportowych
— Wędrynia 1:0 (1:0); Żel. Trzyniec
ka Bauma, ma za sobą wynik
jatek klubowy został zniszczony. prowadzą ob, Mańka ¡ Torka. Nie
— Bystrzyca 0:0; Wędry.nia — Bystrzy
„tylko" powyżej 48 m.
„Mimo to — opowiada obecny pre
ca 0:0. Najlepszą drużyną turnieju
klub otrzymał lokal w Do
• Japończyk Faruhashi prze zes górników ob. Kürek — zxib raus dawno
*
Na
Śląsku
powstały
cztery
nowe
był -polski klub Groń, zdobywca pierw
Kultury,
gospcdarowanym sekcje pięściarskie pray klubach spor
płynął 1500 m w 18.58.8 min. Jest my się raźno do pracy. Rezultaty mu
* Powiatowy Inspektorat Kultu szęgo miejsca OderPuchar — Sita
przez SP. Sekcja piłkarska w mi towych
Unia
Kalety,
Gwardii
Będzin,
to jeden z najlepszych wyników, tej pracy wkrótce stały się widocz strzostwach występowała w skła Stal Łabędy i Związkowca Racibórz, ry Fizyczna; w Będzinie zmienił Trzyniec.
SIŁA KARco jest wynikiem ne. Już w roku 1946 hokeiści zdo dzie: Siedle czek. Rozmus Kupijej, które zgłosiły się dodatkowo do dru swą siedzibę. Obecnie mieści się on RUCH BOGUMIN
przy ul. 22 lip ca nr 22,
WINA 3:5 (1:4).
równym rekordo byli wicemistrzostwo Śląska. W Zakrzewski, Jureczko Mas, Micha! żynowych mistrzostw Śląska.
którzy ski. Hauke. Prolksza, Drozdek, Ku
wi świata, który tym sezonie piłkarze,
* Górnik Ligota bawił ostatnio w
rozpoczęli po wojnie. od nowa tj. bista. Również drużyna juniorów Oohojcu.,
gdzie w meczu finałowym
ustanowiony został od
klasy
C,
zaawansowali
do
klasy
poszczycić się pięknym suk o puchar pokonał tamtejszy ZKSM
w roku 1938 rów A. Dobrze pracuje i rozwija się sek może
1:0 (1:0).
cesem
a
mianowicie
mistrzostwem
nież przez Japoń cje: gimnastyczna, lekkoatletyczna, swé¡ grupy.
Drobiazgi KRMOWKIE
* Nadzwyczajne Walne Zebranie
czyka Amano. Fa- golębtarska, gier sportowych, ping
członków ZKS Ogniwo Polonia By
Obecny
skład
zarządu
klubu:
pre
ruhaski w roku ub pongowa, bokserska i motocyklo zes L. Ś łan in a, wiceprezes Grzą- tom odbędzie się w niedzielę dnia 14
i.;,.. , . . '
,
. - ..,
.
osiągnął na oma wa.
dizlel, sekr. a zarazem kier, sekcji sierpnia o godz. 11 w lokalu klubu
W najbliższym czasie przystępuje piłkarskiej M. Biegański, skarbn. przy ulicy kolejowej.
wianym dystansie
X W niedzielę odbył się w Krako y Piłkarz — junior Grajcar Wil
* Śląski OZB zaangażował na tre
18.37 min. Wynik myslowicki Górnik do budowy wła W. Kozielski.
nera objazdowego na okres sezonu wie po raz czwarty wyścig kolarski helm ze Związkowca Garbarni został
ten jednak nie anego toru żużlowego.
dla młodych, organizowany w odstę ukarany 12-tygodniowyą dyskwalifika
5
lat
Świtu
194'9/50
J.
Wieczorka
z
Katowic.
W ramach uroczystości jubileu
mógł być uznany
pach 2-tygodnlowych
—_ cją za słowną obrazę sędziego. Jed
ZS Związ* Boleo nana swego czasu fuzja po kowiec. Powtarzanie przez.
wyścigów przy- nocześnie Grajcar został wykreślony
za rekord, gdyż szowych rozegrany zostanie mecz
między
klubami
Batory
a
Hutą
Po

czynią
się
nic
tylko
do
ciągłego
trcpomiędzy Górnikiem Cze
kadry reprezentacyjnej juniorów.
Japonia po wojnie przestała być piłkarski
Nowy Bytom pod nazwą Stal ningu młodzieży, ale także i troski o z y
ladż i jubilatami o puchar śp. B. z Krzeszowic kój
' KOZPN zaproponował Śląskiemu
Chorzów
I
zostałaprzez
Centralny
członkiem FINA.
poprawę sprzętu. Z tygodnia
._
na ty- OZPN
Świerczyny, turniej bokserski z urozegranie rewanżowych spot
Związek Metalowców unieważniona.
taki młody kolarz stara się coś kań piłkarskich
® Jugosłowianie zdołali się już diziiałem Górnika Janów. Górnika
reprez. Krakowa *
KS ,,Swit“ w Krzeszowicach 'zor Kluby te w przyszłości występować dzień
przy
swoim
rowerze
ulepszyć.
W
nie

porozumieć ze sportowcami za Czeladź i Górnika Mysłowice. Poza ganizowany został w okresie okup a będą pod nazwą Stall Nowy Bytom i dzielnym wyścigu dl. 50 km na trasie Śląska w dniu 18 sierpnia. Na Śląsku
grałyby
pierwsze
zespoły,
w Krakowie
chodnich Niemiec. Serię zażyłych tym odbędą się popisy gimnastycz cji hitlerowskiej jaleo organizacja Stał Chorzów Batory.
Kraków — Jawornik — Kraków wy
ne, propagandowe zawody mapaśni podziemna z inicjatywy licznych p W Siemianowicach powstał nowy grał Jarzyna związkowiec 1,18,13 godz., drugie.
miejscowych działaczy sportoweh ® klub GWárdik, który zgłosił sekcję 2) Kuś Związkowiec 1,18,14 godz., 3) Ze sportu w Brzesku
KATOWICE. 18 bm, o godz. 18.00, cae oraz trójbój lekkoatletyczny.
Skałka (Gwardia) 1,18,15 godz., 4) Leś
Kazimierzem Wójcikiem, J, Kuku piłkarską do mistrzostw Śląska klasy niak
na stadionie Ruchu w Chorzowie
(Gw.) 1,19,51 godz., 5) Skorus
łą, K. Ziembą, A. Dzieci chowicz.em. c.
25 lat
SPÓJNIA BRZEZSKO OKOCIM
(Zw).
1,25,39 godz., 6) Klimczyk (Gw.)‘
rozegrane zostanie między okręgowe
P. Kadzi,kiem. J. Orczykowskim, S.
ZWYCIĘŻA STAL RZESZÓW W.
1,29,45 godz.
rewanżowe spotkanie piłkarskie po
Adamikiem,
S.
Swiechowi
czerń,
B.
Piłkarze
Spójni Brzesko Okocim zgo“
X Zagłębia
X w piłkarskich spotkaniach towa- towall i wielką
między reprezentacjami Krakowa
Górnika-Ligocianki
Wąsikiem, Z. Banachem, K. Pięta
niespodziankę bljąc W
rzysklch w Krakowie uzyskano wynl__
i Śląska.
towarzyskim
spotikanilu wysoko wice
ki ewi czem, M. Kulczyckim na cze
» Zawodnicy, członkowie i liczni ki: Zw. Łohzowlanka — Gwardia Słom mistrza Okręgu
Składy drużyn: KRAKÓW —
Rzeszowskego Stal, «
713(5:1), LZS Swoszowice — Czyn
25 let istnienia obchodzi Górni 18.
kibice GZKS Cyklon % Rogoźnika, nikł
w bramce: Jurewicz (rez. Rybicki);
. Bramki dla zwycięzców
Kraków 4:1 (0:0), zespól młodszych Rzeszowa
W początkowej fazie istnienia, ze przystąpili własnymi siłami do wy oldboyfów
zdobyli
Kupiec
3.
Słoipskl 1 Pinskałw obronie: Gędłek i Barwlńskl; czy zespół z Ligoty. Program uro
Bleżanowlankl pokonał
po 1. Sędzia Kołodziej zadowo
w pomocy: Jabłoński I, Parpan, Ja czystości jubileuszowych w dniach kupiono sprzęt dla dwóch drużyn. remontowanie boiska.
swych starszych kolegów klubowych czyk
lił.
14
i
15
bm.
jest
bardzo
bogaty:
za
W czasie wojny do podniesienia po
błoński II; w ataku: Cisowski,
2:0 (1:0), w meczu juniorów Garbarnia
* WGiD Zegłębiowskiego OZPN —
Pro kocim 2:1 (2:1).
Gracz, Nowak, Kohut, Mamoń. Re wody siatkówki, bieg na 2 km. tur złomu piłkarzy krzeszowickich przy wyznaczył
terminy
spotkań
o
tytuł
SWIT KRZESZOWICE — KOLE
niej
piłkarski
drużyn
juniorów
i
se
czynił
się
reprezentant
Polski
.ro

zerwowymi są: Parpan II, Bożek
18 (a nie 21) sierpnia odbędzie się JARZ
mistrza klasy B, pomiędzy mistrza w XŁodzi
OLSZA KRAKOW 8:2 (4:0).
morów
z
udziałem
Kolejarza
Pio
zet
Adamek
a
krakowskiej
Wisły,
mecz piłkarski juniorów o
i Bobuła.
mi
ubu
grup
:
18.
8.
Górnik
Gro

PZPN między Krakowem a
ORZEŁ BRZEZINY SL. — GZKS
ŚLĄSK — w bramce: Wyrobek trowice, LZS Podlesianki. Górnika który sprawował funkcję trenera, dziec — Stal Warta Zawiercie ! puchar
Łodzią.
KOZPN
przygotowuje
staran

CYKLON ROGOŹNIK 2:3 (0:D(B orko wy); w obronie: Dumiok, z Kostuehny i jubilatów. Rozegra mieszkając w Krzeszowicach.
8. spotkanie rewanżowe w Za nie zespól krakowski. W uh. tygodniu
też zostanie meca piłkarski po
GÓRNIK KNURÓW — GÓRNIK
Swlet należał do klubów, które 21,
Janduda; w pomocy: Duda, Wie ny
grupa juniorów wyjechała na obóz
wierciu.
między
ligowym
AKS
a
gospodarza
ZABRZE 2:0 (0:0). Łatwe ¡zwycię
czorek, Suszczyk; w ataku: Alszer,
pierwsze rozpoczęły dtziełałność w
w N. Targu.
mi.
* Rozgrwki o mistrzostwo Zagłę
Szołtysik, Spodzieja, Cieślik, Dy
okresie powojennym. Od samego po
X W meczu treningowym Junlorzy stwo gości naci czołowym zespół®11
Działalność Górnika datuje się od czątku gnał w klasie B. Posiada sze biowskiego CZPN rozpoczną się w Krakowa pokonali Gwardię N. Targ Śląska Opolskiego. Bramki dla Kalv
bała. Rezerwowi: Jacek, Muskała,
roku
1924,
wtedy
to
klub
ten
powWiśniewski, Kisiel.
rag dobrych wyników z drużynami pierwszej połowie wrześnie br.
rowa zdobył Szleger.
4:0 (2:0).

WARSZAWA, — W związku z wy
jazdem we wrześniu lekkoatletów du
Bukaresztu i Pragi, termin 10-boJu
mężczyzn i 5-hoju kobiet o mistrzo
stwo Polski przesunięty został na 15
— 16 października w Lublinie.
z tych samych powodów mistrzo
stwa polski w biegach sztafetowych
przesunięto na 16 października we
Wrocławiu.
Termin 3 października zarezerwo
wano na finałowe zawody o drużyno
we mistrzostwa Polski w lekkoatle
tyce: w Bydgoszczy — w konkurencji
kobiet i w poznąniu — w kankureneji mężczyyzn,
WARSZAWA,
___
. ___
P^ŁA organl?nje
dwa obozy kondycyjne dla czołowych
lekkoatletów 1 lekkoątletek polskich.
Przed najbliższymi zawodami między
narodowymi. Obóz kondycyjny dla
mężczyzn w Katowicach od 28. VIII
do 3. IX br. przed spotkaniem z Wę
grami (które odbędzie się W Katowi
cach 3—4 września) oraz w Buka
reszcie (11 — 12 września) i w Pradze
(18. IX) i Warszawa — Praga <38. IX).
Na Obóz powołano następujących
zawodników: z Poznania — Stawczyk,
Rutkowski Adamski, Adamczyk Skał
bania. Sumiński, Piechowiak; z Ka
towic — Kiszka. Będkowski Sidło,
Kuźmicki. Szendźielbrz, Majcherczy.
Nieroba; z Warszawy -= Statklewicz,
Ogloęin Brzozowski, Paprocki; z Ra
wicza -- walczak; z Gdańska — Marli
Puchowski, Korban, Rabenda, Kieląs. Krzyżanowski, Krzesiński; z Kra
kflwa — Kwapień, Bo,i z a. r, Biernat,
Widerski; ze Szczecina — Buhl. Po
trzebowski; z Bydgoszczy — Maslow •
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Z.niHki

przy

f<ofejo«/e

przejazdach

O

wczasach

jesiennych

zbiorowych

Tegoroozne deszcze i zimno trwa Tym, którzy wykorzystywali do mi wczasów jesiennych, Miłośnicy
jące przez cały niemal czerwiec i li tychczas urlopy w domach wypo wczasów nizinnych mogą je spędzić
piec podważyły mocno powszechne czynkowych FWP musiały często u- w Spalę, Uruchomienie ośrodka w je
mniemanie, że najbardziej »trakcyj rozmaicać okres niepogody bibliote sieni uzależnione jest jednak od Ilości
Ostatnio podahsmy jak indywidualny turysta może korzy Cié Się przynajmniej na 7 dni przed ne są tylko wczasy letnie.
ki czytelnie i zajęcia i wietlico w- zgłoszeń,
zamierzonym
wyjazdem
do
Dyrekcji
Odpadły bowiem wycieczki i możli
stać ze znizki kolejowej przy wyjazdach na niedzielne wyciecz- Okręgowej Kolei Państwowych, w któ
wości
uprawiania sportu na świeżym „Złota jesień na wczasach’* — oto
ki, wykupując bilet powrotny do znanych miejscowości turysty,
rej okręgu leży stacja wyjazdu pier
jedne s najbardziej atrak- hasło które powinno znale z ć w roku
cztych. Obecnie podajemy szczegóły jak korzystać ze zniżek wotnego z pisemnym wnioskiem, za Pozdrowienie z Czerwieńska I powietrzu,
cyjnyeh
stron wczasów. Tradycyjne bieżącym pełną realizację. FWP przy
przy wyjazdach zbiorowychwierającym: stację wyjazdu i doce
typowanie miesiąca czerwca, lipca i chodzi tutaj z pomocą, Do zwiazkowlową, datę wyjazdu 1 powrotu, ilość
sierpnia na okres urlopu spowodo ców należy tylko szybka decyzja ■
Z ulg taryfowych dla wycieczek tu
opłat w wysokości 68 proc, osob, imię, nazwt-ko 1 adres prze
wato
tak wielkie zapotrzebowanie na możliwie natychmiastowe zgłoszenie
rystycznych i krajoznawczych korzy. odZniżkę
taryfy normalnej stosuje się w wodnika wycieczki oraz szczegóły,
miejsca w domach wypoczynkowych zapotrzebowania.
Stać mogą członkowie stowarzyszeń drodze powrotnej za okazaniem w odnośnie
dowodu
osobistego,
którym
w
tych
miesiącach, że FWP nie byl
1 organizacji a) Liga Morska; b) Pol kasie odpowiedniego zaświadczenia o kierownik wycieczki będzie się legi
ich w stanie zaspokoić. W związku z
ski a Towarzystwo Krajoznawcze c) udzieleniu ulgi, wystawionego przez tymował, Dyrekcja Okręgowa Kolei
tym
że
pogoda w naszym klimacie
Polski Związek Kajakowy, cl) polski Właściwą Dyrekcję Okręgową K«lei Państwowych może żądać imiennego
stabilizuje się na ogól na najpiękniej
Związek Zachodni, e) Związek Mło Państwowych.
wykazu
uczestników
wycieczki.
sze
miesiące
jesieni mianowicie na
dziczy polskiej, przy przejazdach w
stosuje się tylko w okresie od O udzieleniu ulgi DOKP zawiada
wrzesień ¡ październik. Naczelna Dy Doroczny Zjazd
grupach no najmniej 5 uczestników 1 Ulgę
maja
do
30
września,
Jedynie
w
mia
petenta
na
druku,
stanowiącym
rekcja
FWP
uruchamia dodatkowo
wycieczki przy czym granica Ilości klasie III pociągów osobowych i po jednocześnie zaświadczenie. Ulgę sto
11 tys. miejsc w tym czasie,
uczestników ustalona jest każdorazo spiesznych. przy przejazdach powrot suje się na podstawie zaświadczenia
PZU
wo przez Właściwą Dyrekcję Okręgi) nyeh z następujących stacji docelo wystawionego przez DOKP na nazwi
W ten sposób FWP daje zaintereso
wą Kolei Państwowych,
wanym możliwość zapewnienia sobie
wych: Z Augustowa; Ełku; Frombor sko przewodnika grupy.
pobytu na wczasach jesiennych, jeśli
ku; Giżycka; Kętrzyna; Lidzbarku Ulgę stosuje się Jedynie pod warun
już teraz zarezerwują miejsca w od.
Warmińskiego; Mikołajek; Olsztynka; kiem
lllllllllllllllllllllllllllll!llllllll^^
Doroczny zjazd Delegatów PZN od
odbycia przejazdu pierwotnego
powiedniej komórce związku zawOdo będzie się w Krakowie 4 września o
Orzysza; Ostródy; Piszu; Rucianego; za opłatą
normalną, co musi być
wogo. Właściwe dla załatwiania te godz. 9.30 lub 10.30 w sali obrad Izby
Suwałk; Węgorzewa, do Białegostoku; stwierdzone przez kasę biletową sta
go rodzaju spraw są kolą związku I Przemysłowo - Handlowej przy ulicy
Bydgoszczy; Bytomia; Chorzowa; Czę cji wyjazdu pierwotnego wypełnie
Dziec polskie
zawodowego przy każdej instytucji 1 Długiej 1. Porządek obrad: 1. otwar
stDichowy; Dąbrowy Górniczej; Gdań- i niem 1i ostemplowaniem rubryki 1) na
rady zakładowe w fabrykach, w wy cie zjazdu i wybór prezydium; 2. prze
ska; Gdyni; Gliwic; Gniezna; Gru- stronie odwrotnej zaświadczenia
padkach gdyby zarządy główne mówienia oficjalne; 3. ustalenie listy
Związków
Zawodowych otrzymały obecności, sprawdzenie pełnomocnictw
i zagranicy na
zgłoszenia przekraczające przyznane i ustalenie ilości głosów; 4. Odczyta
im dodatkowo na jesień kontyngen nie i przyjęcie protokółu z walnego
ty, mogą zwrócić się do Dyrekcji zjazdu, odbytego dnia 5. 9. 1948 w Za
wczasach w kraju
Okręgowych i Dyrekcji Naczelnej kopanem: 5. statut PZN; 6. sprawo
cel«, uzy^ ulgi należy
' """
FWP o nowe przydziały.
zdanie z działalności Zarządu Główne
Na wczasy jesienne przewidziane go PZN. — inż. Gołogórski; 7. spra
Dzieci polskie, zamieszkujące w Cze
wozdanie
kasowe; 8. sprawozdanie i
Zostały przede wszystkim ośrodki
chosłowacji, w powiatach: cieszyń
FWP dolnośląskie i podkarpackie, wnioski komisji rewizyjnej, dotyczące
skim, frysztąckim i ostrawskim wyje
które posiadają Idealne tereny wy absolutorium; 9. wybór zarządu głów
chały na 6-tygodniowy pobyt nad poi
„Poznajmy Tatry“
cieczkowe i wszystkie warunki do nego PZN.; 10. wybór komisji rewi
akie morze. Wyjazd nastąpił ze sta
dobrego wypoczynku. Jesień na Dol zyjnej ZG; 11. plan pracy w sezonie
cji w Boguminie, gdzie dzieci zostały
nym
Śląsku, zwłaszcza w okolicach 1948-50; 12. ustalenie wysokości wpiso
wyposażone w sprzęt osobisty, a na
stępnie wyjechały wagonami sypial Serię wycieczek górskich pod ha ten wygłosił jedyny żyjący uczestnik cję narciarską. Duże zasługi w dzie Szklarskiej Poręby, Świeradowa, Kar wego i składek członkowskich; 13.
Przesieki i Bierutowie jest wnioski ZG oraz członków PZN 1 in
nymi do Szczecina. Oprócz dzieci pol słem „Poznajmy Tatry“ prowadzi tej wyprawy inż. Klamer. Odbyły się dzinie turystyki, jej organizacji 1 roz pacza słoneczna
i pogodna. Podobne terpelacje.
skich z Czechosłowacji przyjechały Komisja Szkolenia Górskiego PTT również odczyty na tematy wypraw woju należą się zarządowi okręgu sucha,
posiadają miejscowości pod
również dzieci z Węgier. W Szczecinie W Zakopanem. Wycieczkami kieru w Andy, Atlas i Alpy .. .
w składzie: É. Każmierczak, dr Marek zalety
karpackie
jak:
zakopano,
Krynica,
Zgodnie z par. 18 statutu prawo gło
nastąpił podział na grupy mniejsze 1
W stadium organizacji jest koło Kotowicz, J. Krogulski, Skornla 1 Wa
su na walnym zjeździe mają członko
wyjazd do miejscowości letniskowych: ją fachowi przewodnicy. Mają one śląskie — klubu wysokogórskiego, któ chowiak, gdyż dzięki nim śląski okręg Wisła, Bukowina. Iwonicz i inne .
na celu upo remu wiele wskazówek i rad udziela PTT w tak krótkim czasie tak duże
Świnoujścia, Gdyni, okolic Olsztyna,
Wspaniałe powietrze, pełnowarto wie honorowi, okręgi 1 członkowie
Ciechocinka 1 Silwina.
wszechnienie zna stary taternik inż. Janusz Chmielow osiągnął sukcesy.'
ściowe odżywienie i możliwości roz zwyczajni, którzy do dnia 31 maja uE. Machnicki. rywki kulturalnej są wielkimi atuta- iścili wszystkie składki członkowskie.
jomości Tatr o- ski. Utworzono ostatnio również sekDzieci doznały gorącego przyjęcia
raz
wyrobienie
ze strony przedstawicieli miejscowych
władz i społeczeństwa.
zamiłowania do
turystyki wyso
(„Głos Ludu“, Cz. Cieszyn.)
kogórskiej. Wy
Wnika
o
„Dach
świata
cieczki te dają
2 bm. na stacji granicznej w Mię
sposobność zdo
dzyle wu odbyło się powitanie grupt
dzree: francuskich, które w liczbie ii
bycia Górskiej
będą odpoczywać przez kilka tygodni
Odznaki Turyw domu wypoczynkowym FWP „peir- stycznej PTT.
ła' w Szklarskiej Porębie.
Opłata za jednorazową kurtę uczestnictwa dla. wczasowiczów, wy
prostu nie istnieje. Ich oczy pa Dochodzimy bez przeszkód do
W trzech odcinkach przyniesiemy przeżycia wyprawy hi
cieczek szkolnych i wycieczek zor
malajskiej w opisie Andre Rocha. Wyprawa ta była — jak ją
trzą, dosłownie nie widząc nas, Gangotri, gdzie bierze początek
ganizowanych przez zakłady pracy
Wczasy dla
Czujemy się tak przeźroczyści pod rzeka Ganges. U jej źródeł stoi
określa autor — odwetem za niepowodzenia podobnej wy
10 zł od osoby. Informacji o wy
ich wzrokiem jak wysokogórskie świątynia, strzeżona przez kilku
prawy w roku 1939, w której m. in. brało udział dwóch zna.
cieczkach i warunkach zdobycia od
powietrze. Nikomu nie przyjdzie Sadhu.
komitych alpinistów i narciarzy - zjazdowców, Szwajcarów
znaki górskiej udziela biuro PTT
zagrożonych
na myśl zagadnąć mijającego nas
w Zakopanem przy ul. Krupówki.
David Zo-gg i F. Steuri.
Tu kończy się droga w całym
* Celem ułatwienia otrzymania
wybrańcę bogów. Byłby to kary tego słowa znaczeniu i zaczyna
chorobą
ciekawych informacji turystom i wy Pewnego wiosennego poranka niżej położonych stokach prze godny brak szacunku. Oni są je się uciążliwa górska ścieżyna,
cieczkowiczom udającym się w Ta
dynie za pan brat z Absolutem.
1939 r. towarzysze moi David ciwległych gór.
chwilami trudna do rozpoznania.
try
Oddział Zakopiański PTT uru
Statystyki powojenne wykazały,
Zogg i Fritz Steuri, sześciu
Dolina to zwęża się, to rozszerza,
chomił
kilka,
bezpłatnych
placówek
„Męskie kebiety“
ze w Polsce gruźlica pochłania co informacyjnych. Punkty informacyj tubylczych przewodników i ja, Kral, Ktérí n e potrzebuje poczty
pozwalając nam podziwiać fanta
rok 50.000 istnień Ludzkich. Mimo
i co z tego wynikłe...
styczną panoramę wspaniałych
W Uttarkaszi oglądamy ostatnią
znacznej rozbudowy akdi wcza ne znajdują się w Morskim Oku, na rozbiliśmy obóz na płd—zachodZ Uttarkaszi prowadzi całkiem gór. Mijamy prawdziwe źródło
sów, pracownik dotknięty gruźlicą Kasprowym Wierchu, na Hali Gą nim stoku Szaukhamba (7.138 m), placówkę władz administracyj
po odzyskaniu zdolności do pracy, sienicowej, w Kuźnicach i w Doli jednego z wierzchołków Dachu nych coś co było kiedyś biurem dobra droga do Harsil, które już Gangesu — miejsce, w którym
po powrocie do swego warsztatu nie Koócieliskej. Informatorzy pra Świata. Po szczęśliwie spędzonej pocztowym. Jest to tubylcza cha z trudem zasługuje na miano wio wąski strumyczek wysącza się z
nie mógł korzystać w czasie urlopu cują cały dzeń.
nocy zamierzaliśmy rozpoc^ ć po
z żałosnym szyldzikiem w ski. Nie trzeba zapominać, że je masy wielkiego lodowca Gangotri,
* W dniu 2S sierpnia odbędzie się dejście, gdy w tym straszliwa la łupka
z pobytu w domach wypoczynko
języku angielskim — „Biuro pocz steśmy już na poziomie 2.600 m. pokrytego kamieniami i wciśnię
w
Zakopanem
walne
zebranie
człon
wych,
Warunkiem nieodzownym
wina, spadająca z wysokości prze towe". Nie ma w nim ani klien
Tych kilkanaście rodzin, za tego między górskie olbrzymy.
przy wydawaniu skierowań ¡jest bo ków klubu wysokogórskiego PTT. szło 1000 m porwała ze sobą obóz tów,
ani urzędników, ani w ogóle mieszkujących Harsil, przebywa Ze wszystkich stron wyrastają
wiem przedłożenie zaświadczenia Zebranie odbędzie się w hotelu i nas wszystkich. Pozbieraliśmy
..Morskie Oko“.
#
nic. Kilka drzewek przebiło się tu w okresie letnim, schodząc na prostopadłe ściany, ponure i groź
lekarskiego o stanie zdrowia,
ne. Śnieg i niebieskawe nitki lo
się z trudem dopiero o 400 metrów przez warstwę ubitej ziemi, stano
PTT na Śląsku poniżej miejsca postoju. Dwóch wiącej podłogę domu i rozsadzi czas zimy w niżej położone oko dowców wypełniają
Troską ruchu zawodowego było
wszystkie
lice. Mężczyźni tu nie pracują,
by dotknięci gruźlicą ludzie mogli
szczeliny, czepiając się każdego
spędzić urlop w jak najlepszych, Jednym z najsilniejszych okręgów przewodników zginęło, dwóch by pewno wkrótce wnętrze chaty. — zajmują się oni przędzeniem weł występu
skalnego. Czym jesteśmy
gwarantuljących poprawę zdrowia PTT w Polsce jest okręg śląski, który ło ciężko rannych. Cały nasz do Olbrzymie pajęczyny, usiane bry ny i doglądaniem dzieci, nato
Tak jak wielu lantami rosy, snują się między miast kobiety, obwieszone prymi my, śmiałkowie, wobec tej przy
warunkach i pod opieką lekarską. w obecnej chwili skupia ponad 3.000 bytek przepadł.
członków.'
kiedy
w. W r. 1945,; ----" reaktywo__ I
innych
Ui przed
w 1Z.CVI noun.,
nami, tak
u aux i ijlij
my mu- gałązkami drzewek. Wśród trawy, tywną biżuterią, ze złotymi koła gniatającej potęgi masywów gór
W tyni celu Fundusz Wczasów Pra uóiuiinu
cowniczych CRZZ przy współpracy
sieliśmy się ugiąć przed groźną rosnącej kępkami, na terenie daw mi w nosie, spełniają wszelkie skich?... Czy wystarczy nam sił
1 poparciu Z. U. S. podjął akcję z nich
. . ■ .----.letnie
kompletnie zniszczone, a ilosc
uosc | potęgą górskiego żywiołu, bronią- nego urzędu, tkwi zakurzona ob prace, nie wyłączając najcięż i możliwości by je pokonać?...
tworzenia domów wczasowych. pr,zę członków nie przekraczała liczby 120 cegó się przed inwazją ludzką. sadka, będąca jedyną pozostało szych robót fizycznych.
(d. c. n.)
znaczonych przede • wszystkim dla osób. Do najbardziej zniszczonych na: Postanowiłem jednak powetować ścią urzędowej świetności. Tubyl
W
czasie
wędrówki
kozy
i
ba_
leżały
schroniska
na
Skrzycznem
1
pracowników po przebytej lub za
Górze. Pozostałe dwa, dzięki moją porażkę — lecz na upragnio cy odnoszą się z całkowitą obo rany przenoszą dobytek ludności,
leczonej gruźlicy i dla zagrożonych Baraniej
ofiarności kilku członków Towarzy ny odwet czekałem całe 8 lat!
jętnością do całej sprawy — ko a przede wszystkim zapasy zboża
tą chorobą. Współpracę z ZUS ro stwa,
udało
się zabezpieczyć. Naj
respondencję zastępują im nowiny i ryżu. Każde dorosłe zwierzę zogu.uje umowa 7. kwietnia 1949. mo większe schronisko
na Kopii Bisku
cą które) ZUS zobowiązał się do piej posiada 120 miejsc noclegowych
szeptane od ucha do ucha... Poczta staje obładowane dwoma worecz
. Ddeiet
częściowego pokrywania kosztów. położone w powiecie prudnickim, nato
była zresztą nie dla nich, lecz dla kami, łącznej wagi 15 do 20 kg, Wiill.GOWSKl TADEUSZ, BYTOM.—
miast pozostałe schroniska są mniej
27 maja 1947 r., po przezwycię Anglików.
W sprawie 'książki o piłkaretwie
przymocowanymi do specjalnego
1 Lipca br. w ramach akcji prze sze. Na Skrzyezem posiada 35 miejsc, żeni wielkich trudności, szwaj
radzieckim radzimy zwrócić się do
ciwgruźliczej FWP. otwarty został Baraniej 40, a na Równicy 38.
Na każdym zakręcie drogi mi siodełka.
księgami Przyjaźni Pols ko-Radzlec
carska
ekspedycja
wysokogórska
Przed wojną, śląskie PTT posiadam
w Zakopanem D. W. ..Hadowid“
kiej, Warszawa. Mokotowska lub
Na nieszczęście dla nas „męskie
piękna bibliotekę. W okresie wojen znajdowała się w Mussorii w po jamy kapliczki błyszczące jak no
do najbliższego oddziału tego to
Pierwszy tego rodzaju dom w Pol nym
uległa ona zniszczeniu. Obecnie bliżu doliny Baghirati, w której we zabawki, o skomplikowanej kobiety“ z Harsil okazały się
warzystwa.
sce. Wyposażony w specjalnie u- przy współpracy
wszystkich
członków,
dekoracyjnej
architekturze.
Każ

obarczone
najwidoczniej
pewny

RUSZKOWSKI T.. CHEŁMŻA PO
rządzony gabinet- lekarski i leżaki, skompletowano już księgozbiór, który „święty“ Ganges toczy swe mętne
MORZE. — List przesłaliśmy p.
zapewnia wzorową opiekę lekarską liczy ponad 1.400 tomów.
wody. Wybrzeże rzeki stanowiło dy podróżny uważa za swój obo mi przywarami niewieściego ro
He Haszowi. Podane wyniki wg ta
wiązek
zachodzić
do
wszystkich
du...
lubią
plotkować.
Natych

1 Pielęgniarską. W ciągu 4 tygodni,
W ub. miesiącu ukończono pracę zarazem próg nowoczesnej cywi
beli fińskiej dają 2.979 pkt. co ukapliczek po kolei, by pokłonić miast po przybyciu naszej kara
a tyle trwa pobyt w tym domu, i przy odnoweiniu wszystkich koloro lizacji.
ważać
należy za doibre, ze względu
Dalej
odważali
się
wych szlaków w Beskidach — na te
kurad usze otrzymują forsowne od- I renie
się
bóstwu,
któremu
dana
kaplicz

wany
zaczęły
się
tajemnicze
szep

na młody wiek i brak racjonalnego
należącym do śląskiego PTT, co wyruszyć tylko ci śmiałkowie, ka została poświęcona.
żywienie ak, 5.000 kalorii dzień - w dużej
treningu.
Życzymy powodzenia w
ty
i
narady
zarówno
między
nimi
mierze ułajwia poruszanie się którzy byli ogarnięci szaleńczą
pracy.
n*e. Podobny dom oddany zosta- wielu turystom
i wczasowiczom w manią spędzania weekendu na
jak i naszymi kulisami. Z rozmów
Jak
się
dowiadujemy,
większość
nie do użytku już w najbliższym terenie. W tvm roku przeprowadzono
KUSY ZD. LUBLIN. — Nabycie ta
beli fińskiej możliwe jest tylko w
czasie w Bystrej Śląskiej, gdyż, jak kursy wysokogórskie, w których bra „Dachu Świata“. Towarzyszyło tych podróżnych, to pielgrzymi, tych wynikło jasno, iż nie może
PZLA Warszawa Puławska 2. Z
ustalono z ZUŚ-em, domy w ra ła udział młodzież. W zeszłym okresie nam 108 kulisów, transportują spędzający niemal całe swe życie my iść dalej, gdyż złośliwe de.
podanych wyników dajemy odpo
mach, akd i specjalnej winny znaj zimowym, okręg przeprowadził szereg cych dobytek naszej wyprawy na bezustannych wędrówkach do mony harcu ją już w górach. Był
wiednią punktację. Dysk: ’1 — 434:
odczytów
m.
in.
na
temat
wyprawy
dować się tam. gdzie oprócz wa himalajskiej, odbytej na krótko przed Grupa 20 kulisów wyruszała za miejsc świętych. Mijając nas nie to argument aż nadto przekony
30.6 — 452: 30 — 439: 29.5 — 427; 29 —
runków klimatycznych zapewnioną wybuchem wojny w 1939 r. Odczyt wsze naprzód, by przygotować przestają oni mamrotać swych nie wujący di a naszych kulisów —
414; 28.5 — 403; 28 — 391; 27.5 — 378:
26.5 — 355; 26 — 343. Kula: 11.00 —
mają fachową pomoc ze strony le
miejsce pod następny obóz. Cze kończących się modlitw. Między czym prędzej złożyli oni niesione
531: 10 90 — 523; 10.80 — 514; 10.70 —
karzy sanatoriów ZUS-u. Ze wzglę
505: 10.60 — 497: 10.50 — 489: 10.40 —
kało nas około 270 km drogi ma nimi znajdują się Sadhu „święto pakunki i głusi na wszelkie pers
du na wąskie ramy tegorocznej ak
wazje
udali
się
bezzwłocznie
w
480: 10.30 — 472: 10.20 — 163; 10.10
Wczasowicze
ło znanej i trudnej. Jakże dziwnie bliwi" osobnicy, odziani w szaty
cji. korzystać z niej mogą tylko
— 455: 10.00 — 447 ; 9.80 — 439; 9 6')
powrotną
drogę.
Najwidoczniej
robotnicy z terenu O. R. Z. Z. Łódź pomagają przy żniwach wyglądało nasze pierwsze obozo pomarańczowego koloru, którzy
— 4,30; 9.70 — 422: 9.62 — 416.
1 Katowice jako wymagał ący szcze
Oszczep: 47.43 — 541: 47 00 — 533;
wisko — grupka namiotów nad wyrzekają się wszelkich dóbr złe demony górskie rzeczywiście
golnej opiek; 2 uwagi na pracę w Na skutek niepogody w drugiej brzegami lodowca Gangotri u stóp ziemskich. Niektórych cechuje są czynne!
46.00 — 533: 45.00 — 498; «4 00 — 481.
połowie
ibpea
i
w
związku
z
tym
o43.00 — 404: 42.00 — 447: 41.00 — 431;
warunkach stwarzających możli- póżntotiego mocno okresu żniw Mini niebosiężnych górskich szczytów. niezwykle bujne owłosienie i nie
Ga?ig9tn czeta aa nas...
40.00 — 414 : 39.00 — 399: 39.00 — 399:
wosc największego zagrożenia gru- sterstwo Rolnictwa zwróciło się z a38 — $82 Wzwyż: 165 — 3Í6:160 —
W dolinie Baghirati, nad brze opisany brud, pokrywający całe
zitcą.
Po kilku godzinach rozpoczy
pelem do społeczeństwa, by okazało gami Gangesu rosną jeszcze drze ciało i włosy, zlepione w jedną
563; 155 — 512: 150 — 462; 145 — 414;
nają się znów tajemnicze narady.
przy zbiorze plonów. Apel
140 — 368. W dal: 550 — 446: 540 —
zamierza rozszerzyć akcję pomoc
podjęli m. in. również wczasowicze, wa bananowe, rodzące śmiesznie masę. — To zawodowi żebracy. Nawiązujemy rokowania. Pewien
425; 530 — 404 ; 521 — $85: 510 — 365;
XIa ^n.ą w przyszłym roku i przebywający w domach wypoczyn małe owoce, mało co przypomi Wśród licznych Sadhu znajdują doświadczony starzec wyraża przy
300 — 343: 490 — 323; 490 - 304; 470
społdziałać w zwalczaniu innych kowych FWP. W ośrodkach wypoczyn
— 285. Tyczka: 245 — 316. 1.500 m:
społecznych z istniejącymi w kowych Giżycko Lężajny wczasowi nające swych krewniaków z niżej się ludzie, obdarzeni wielką mą. puszczenie, że złe duchy może je
5.20 — 310. 100 m: 12.8 — 447; 400
położonych
dolin.
W
miarę
jak
drością
i
podobno
nierzadko
da

cze
pospieszyli
z
pomocą
miejscowym
kmju ośrodkami chorób zawodo50.0 — 626; 60 — 445.
szcze nie przybyły. Po dwudnio
Gospodarstwom Rol wznosimy się wyżej, roślinność rem jasnowidztwa, którzy spędza wych pertraktacjach w ogóle nie DZIERŻANOWSKI, WARSZAWA.
wych Przewiduje się uruchomie- Państwowym
Dzięki niej uniknięto strat idą
Zawodnik Ludwikowski jest człon
„ ® domów specjalnych die pra- nym
cych w miliony złotych. Czyn wcza egzotyczna zanika i spotykamy jąc lata całe na rozmyślaniach, ma już mowy o duchach i 48 tra
kiem Ogniwo Warszawa, urastał
ownikow młodych, głównie gór- sowiczów
jest tym bandzie) wartośclo iedynie rzadko rosnące drzewa osiągają poziom duchowy niedo garzy staje do naszej dyspozycji,
jednakże mylnie podany w tabelce
i hutników, narażanych przy wv i godny naśladowania, że czas szpilkowe, stanowiące ostry kon stępny dla zwykłych śmiertelni gotowych do droga
10
najlepszych z przynależnością do
wykonywaniu swego zawodu w nrżeznaczony na wypoczynek po ca- trast. z bogactwem lasów, ciem ków. Dla takich uduchowionych
Ogniwa bytomskiego. Na pozostałe
Nasza wyprawa przypomina
%*runkach szczególnie ciężkich na
niejących wielkimi plamami na mędrców nasza karawana po- obecnie jakąś trupę cyrkową.
¿na społeczeństwa.
choroby reumatyczne.
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Kiekrza

kształcą slą przyszli żeglarze
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Cieszyn — miasto przedzielone Ol
zą i w połowie należące do CSR a
w połowie do Polski, jest pędną z
najpiękniejszych miejscowości na
południu, kraju. Początki Cieszyna
według legendy sięgają IX w. Tu
spotkało się trzech synów księcia
polskiego: Polko. Cieszek i Leszek,
którzy uradowani spotkaniem po
stanowili. założyć gród Cieszyn.
Jest to jednak legenda bez potwier
dzenia dókumentarnego. Pierwsza
' * "" wiadomość o' •■ , po
ścisło
Cieszynie
chodzi z roku 1155

Przyjeżdżający na wczasy i wycieczki w Beskidy Śląskie: do Wisły, Ustronia czy Istebnej, a nawet
w okolice Bielska, powinni koniecz
nie odwiedzić Cieszyn. Wiele tu
pamiątek historycznych i zabytków.
M. iń. zamek piastowski, piękny ra
tusz, który widzimy na zdjęciu, sta
ry zdobny w podcienia rynek itp.
Komunikacja do Cieszyna możliwa
jest koleją i autobusami: z Kato
wic, Bielska i Wisły.
Fot. Datka

Gwizdek instruktora podrywa gru
pę kolegów których zadanie polegało
na przebyciu wyznaczonego odcinka
przybrzeżnego z pomocą jednego tyl
ko wiosła. Sprawa nie była, zwłaszcza
dla początkujących, tak prosta, jak
się z początku wydawało, ponieważ
wielu z gorliwości egzaminacyjnej
odbiło zbyt daleko od brzegu, gdzie
już nie dało się dosięgnąć wiosłem
dna.
Następna giruipa adeptów żeglarstwa
otrzymała nowe zadania, mianowicie
ćwiczenia w wiosłowaniu , na jednodługie“. Po chwili pozbawiona żagli
szalupa, popychana niewprawnymi
jeszcze' uderzeniami, zaczęła krążyć
leniwie pó jeziorze, a do brzegów
dochodziły tylko głosy rytmicznie
podawanej przez stojącego orzy ste
rze instruktora komendy.
Wiatr ucichł na citares południowe
go skwaru i mimo klębiastych chmur
cała -przystań i łodzie tonęły w słoń
cu. Na wiadomość o pojawieniu się
przedstawicieli -prasy. od grupki
egzaminujących na pomoście oder
wało sie dwóch opalonych na brąz
wygów Kiekrza. Szybko okazało się.
że redakcja ..Sportu i Wczasów" za
witała do największego obecnie Ośrod
ka Żeglarskiego ZMP który pracą
swoich aktywistów, bez reklamy, nietyilko zagroził wynikom zasiedziałych
tutaj „autorytetów" z Yacht Klubu
Wielkopolski lecz zaczyna im syste
matycznie odbierać palmę pierwszeń
stwa w Kiekrzu i w Wielkopolsce.
Tutaj nabierał szlifu wicemistrz
Polski w klasie „O", reprezentant
Polski na międzynarodowych rega
tach w Brnie, mistrz Wielkopolski i
wiosenny mistrz Kiekrza w klasie
..O", kierownik Ośrodka Żeglarskie
go a jednocześnie dobry atleta i
mistrz w podnoszeniu ciężarów Bo
lesław Knasiecki. Całością pracy
Ośrodka kieruje Referat Żeglarski
Żarz. Woj. ZMP w Poznaniu, który

stanowi trzon młodzieżowego ośrodka
imstruiktors'kiego, obejmującego poza
ZMP, ZHP, SP i Ligę MorsKą. Referat
prowadzi kier, referatu Nowaczyk
Czesław wraz ze szczególnie aktyw
nym na odcinku pracy kulturalnej
ob. Szymańskim.
Ośrodek Żeglarski ZMP w Kiekrzu
pod Poznaniem jest największym i
jednocześnie najbardziej bogatym w
sprzęt regatowy i szkolny żeglarskim
ośrodkiem śródlądowym w Polsce.

dzi sobie w ten sposób, że większo^
prac wykonuje systemem gospodar
czym. Nie wszystko jednak można
zrobić własnym sprytem 1 zaradno
ścią. Ośrodkowi potrzeba dobrych
jachtów, niestety, obecnie prawie
nieosiągalnych. Wiele trudności spra
wia normalnej pracy ciasnota w sie
dzibie ośrodka, z którą ZMP-owcy
radzą sobie budowaniem baraków
Teren zajmowany przez ośrodek
już dawno przestał wystarczać na
najbardziej żywotne potrzeby. Stara-

Wiosłowanie też jest konieczne dla pełnych umiejętności żeglarza.
Fot. Rejewski

nía jednak o kawałek . górki" przy
legającej dio terenu, zajętego przez
ośrodek, w dalszym ciągu nie dają
efektów. Mimo to na rł>. przewidziana
jest rozbudowa przysita.nl. która zo
stanie wzbogacona o wyremontowaną
własnymi siłami motorówkę.
Każde nowe osiągnięcie «teje powód
do radości, przywiązanych do ośrod
ka żeglarzy. Wielu z nich, pracując
w Poznaniu, poświęca kiążdą wolną
chwilę na odwiedziny Kielcza 1 z re
guły spędza tutaj sobotnie popołudnia
i niedziele. Nie tylko jednak Knasiecki jest filarem Ośrodka. Ośrodek
może się już obecnie pochwalić ro
Ma
Jeziorkach
mazurskich kującym duże nadzieje: Adamskim
Tadeuszem, ' zdobywcą I miejsca na
regatach wiosennych w szalupach.
Ponadto kierownik referatu, Nowa
czyk Czeslaiw. Kryska Eugeniusz.
Heydrich Marian. Koncewicz Stani
sław i jedyna żeglairka — Koncewicz
wszyscy ludzie w Pol-1 zianka, przez jezioro Wielki Guzin nych słupach plan „Niedersee“ [przewidując anj grosza na naprawę wie, licząc na betonowe pomosty i Irena to aktyw żeglarski, oo którym
Na ogół wsz.
z „Sągewęrkieni", „Schlossern“; kajaków. Mimo trzykrotnych inter żelazne kajaki.
see słyszeli o pięknie Jezior do Rucianego.
ZMP" dużo sobie obiecuje.
wencji kierowniczki nie zezwolono
„Bahnhofeni“, „Dampferem“ Itd.
Mazurskich. Gdy jednak nad
Było
cudownie
wśród
Droga
wodna
wijąca
się
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Ruciane uchodzą słusznie za naj na tzw. „virement“ budżetu ¡ mło
chodzi pora wyboru miejsca na
wczasy, znaczna większość wczaso lasów ze wspaniałą puszczą piską piękniejsze miejsce na Mazurach. dzież — przynajmniej w tym roku
Jeżeli opisałem krytycznie kilka
włącznie
—
jest
tak
piękna,
że
nie

wiczów wybiera się „nad morze“, wielkie stateczki winny być wypeł Położone nad jeziorem Wielki Gu- — nie będzie jeździła na kajakach. dręczących mnie spraw, to tylko w
Dwa
ostatnie
używają
tylko
„in

zin
i
jeziorem
Ńidżkim
stanowią
albo ,,w góry“ — tam zresztą także
trosce o dobro wczasowiczów. Był
nione do ostatniego miejsca, a infle wspaniały rezerwat natury i po te struktorzy“ i nie dają nikomu ce bym
przeważnie bez dokładnego wyboru stojące
jednak zupełnie niesprawie
w porcie w Giżycku wyko gorocznym sukcesie będą na przy lem „ nie budzenia zazdrości“.
.miejscowości.
dliwy gdybym nie podkreślił, że w
rzystywane na wycieczki. Tymcza szły rok oblężone. Niech się więc
Kursów pływackich także nie ma. samym domu atmosfera koleżeń
Wczasy pracownicze są jednym sem jeszcze w dniu 1 lipca w cu
władze zlitują i każą nama W związku z tym kto pływa, pły stwa i współpracy była niemal do
7. wielkich osiągnięć Polski Ludo downą pogodę na statku Giżycko- jakieś
lować polski plan osiedla i okolicy. wa sam przez jezioro i z powrotem skonała, że odbywały się wieczory
wej. Przed wojną wyjeżdżali na Ruciane jechało 8 osób...
— i to powinno być niedozwolone, urozmaicone występami artystycz
W Bocianach
urlopy ty lito najlepiej sytuowani
gdyż co zrobi taki pływak w wy nymi, że dom zaopatrzony jest w
Te 8 osób wyrażało głośno swój
i tylko ta nieliczna grupa ma do zachwyt i uroczyście przyrzekało
padku kurczu? Pozostali, którzy ni bibliotekę i czytelnię pism, że jedze
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Przemięs zanie wczasowiczów
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10 pomostów, trampolin itd. Wszyst maitych warunków materialnych,
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sięgnąć ciągną się tafle jezior, za Morza Czarnego i jest obecnie na re przeciął w ubiegłym stuleciu jego
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dzianych protokołem wizyt przez Ko
i pełne taktu. Rodziny
’
gorzej jednak spisało się Polskie i słuszne........................
graniczo się więc do... kwadransa podzwrotnikowych. Załogi maszynow 1 plan. Jest to jego bojowym zadaniem. mendanta statku złożenie wieńców
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Redaguje Komitet: Adres Redakcji: Katowice, ul. Młyńska 9. Telefo nował 20 kajakami, ale kajaki nie
względów szkoleniowych, jest szcze
ny: 309-73 (wewnętrzny 004) i 337-24. 355-82.
. , „„„
z żelaza, a młodociani wioślarze
gółowe zbadanie możliwości nawis Wydawca: „Czytelnik" Delegatura Katowice, ul. 3 Maja 12 — tel. cen są
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tralny 309-73, wewnętrzny: Dyrektor 5 1 bezpośredni 361-94, Sekretariat 4,
kach żeglugi.
Ref. Wydawniczy 4, Ref. Admin. Ogólnej 6, Ref. Finansowy 8, Ref. Księ „szurali“ po dnie jezior. Po trzech
tygodniach z kajaków, pozostały
SZCZECIN. W miesiącu Upcu
gowości 9. Ref. Transportu 3.
Prenumerata miesięczna w Katowicach z odbiorem na miejscu 80 zł — dwa, a 18 leży od dwu miesięcy w
portu szczecińskiego weszło “47 jen
z odnoszeniem do domu 110 zł — z przesyłką pocztową 95 zł. P. K. O. szopie dnem (dziurawym) w górę.
nostek pływających Na pierwszy
Katowice IH-4950. Biuro Prenumeraty: Katowice, ul. Młyńska 9, tel. 309-73 Dlaczego? Bo w styczniu br. zam
miejscu co do ilości statków znajdu
je się bandera duńska z 102 je dum
Drukuje: Drukarnia Nr 9 Spóldz. Wydawniczo-Oświatowej „Czytelnik", knięto budżet tego domu F. W. P. Siatkówka cieszyła się wielkim powodzeniem na niedzielnych wcza kami. Drugie miejsce zajmują 5zw
przewidując m. ih. dywany na ko sach w Muchowcu pod Katowicami, które zorganizowała redakcja ,,Try dzi, trzecie Norwegowie; polskie’
Katowice, ul. 3 Maja 12, telefon 309-73 (wewn. 08) i 308-01.
R 021697 rytarze i klatki schodowe, ale nie
bitny Robotniczej",
'
Fot. Dziurzycki statków weszł,» 19.
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Posiada ogółem 30 jednostek, w tym
10 regatowych, 10 szikoilnyeh i 10 typu
mieszanego. Plan szkolenia n-a br.
przewiduje wyszkolenie 120 sterników PZŻ. 20 instruktorów i 300 żeglarzy. Realizacja nakreślonego pro
gramu nie jest. tjednak bynajmniej
łatwa. Ośrodek walczy z trudnościa
mi natury finansowej, z którymi ra-

