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Polonia B. - Kolejarz P. 2:2 (1:1)

Sensacja w piłkarstwie

Gwardia Wisla-Polonia W. 0:3 (0:2)

Czechosłowacja przegrała

Lochia - Górnik Szombierki 1:2 (1:2)

z Bułgarią 1:3 (0:1)
Warta -

4:4

IKS

Wioch

(1:4)
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Na dwudniowych zawodach lek
koatletycznych w Katowicach, które
odbyły się w konkurencji międzyna
rodowej, Węgier Imre Nemeth ustanowił w niedzielę nowy rekord
świata w rzucie młotem wynikiem
59.57 m, poprawiając stary rekord,
który również do niego należał o
55 cm. Rekord swój osiągnął Wę
gier w trzecim rzucie. Pierwsze dwa
miał powyżej 55 m, drugi nawet
gdzieś koło 57 m. Trzy rzuty finało
we, były już słabsze od trzeciego,
ale i one obracały się w granicach
57 m.
Na zawodach katowickich poza
tym uzyskano szereg dobrych wyni
ków. Mistrzyni olimpijska w skoku
w dal Węgierka Gyarmati, popra
wiła rekord Węgier na 80 m przez
płotki, osiągając 11,7 (lepiej o 0,2 s.
od starego rekordu), Węgier Klics
rzucił dyskiem powyżej 48 m. Z Po
laków najlepiej spisali się Staw
czyk i Adamczyk. Stawczyk po
twierdził swą europejską klasę i ha
200 m łatwo uzyskał 21.8, deklasując
swoich konkurentów krajowych i
zagranicznych, a Adamczyk skakał
wspaniale w dal; jeden z jego sko
ków miał 7.59, ale niestety, był spa
lony. Ciekawe walki toczyły się w
biegach na 800, 3000 i 5000, Najwar
tościowszym wynikiem jest jednak
rekord światowy Nemetha. Przy okazji podajemy historię tego rekordu
1888
39.622 3. S. Mitchel — USA
1892
42.949 J. S Mitchel — USA
1896
44.804 J. 3. Flanagan — USA
45.923 J. J. Flanagan — USA 1897
45.291 J. J. Flanagan — USA 1828
52.705 J. J. Flanagan — USA 1901
1907
52.908 Mc. Greatch - USA"
56.184 3. 3. Flanagan - USA 1909
1911
_ _____
57 099 _
Mc.
Greatch - USA
1913
57.75 Mc.
r Greatch — USA
19i3
57.77 P. Ryan — USA
1938
K,
Hem
—
Niemcy
58.24
1938
59.00 S. Blask — Niemcy
1948
59.02 Nemeth — Węgry
1949
59.57 Nemeth — Węgry
Szczegółowe sprawozdanie z zawo
dów w opracowaniu Kazimierza Ku
charskiego, znajdą Czytelnicy na
str. 5.
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niedzieli tabela
Srę następująco:
Gwardia Wisła
15
Kolejarz Poznań
Cracovia
Polonia Warszawa
15
Gon*ik Bytom
15
AKs Chorzów
15
Wam Poznań
15
GKS Włókniarz
15
»uch Chorzów
15
,2% Warszawa
15
15
15
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(1)
(2)
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(4)
(5)
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20
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11
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9
7

40:19
46:26
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33:20
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28:37
22:36
23:43
19:33
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Na boisku w Katowicach: Węgier Nemeth, który ustanowił rekord
Światowy, gratuluje swej rodaczce Gyarmati rekordu krajowego w bie
gu przez płotki Poniżej finał setki. Bartha przed Kiszka.
Foto Kołkiewicz

Porażka leadera, remis drugiej
z kolei drużyny w tabeli, porażka
trzeciego zespołu w tabeli — to
największe niespodzianki ostat
niej niedzieli piłkarskiej w I Li
dze. Gwardia Wisła po porażce
Przed tygodniem w Bytomiu, tym
razem uległa na własnym boisku
Polonii warszawskiej. Kolejarz
był o krok od objęcia przewodnie
twa w tabeli. Gdyby wygrał, pro
wadziłby, ale ponieważ zremiso
wał w Bytomiu z Polonią, dogo
nił, jedynie Wisłę stosunkiem pun
któw, ma jednak gorszy stosunek
bramek. Również Cracovia mogła
Wyjść na czoło ale przegrała z
AKS ,v Chorzowie.
Sprawa w lidze komplikuje się.
Nie ma pewnego kandydata na
mistrza, jak się to przez wiele
miesięcy gier wydawało. Różnice
w czołówce — od pierwszego do
Piątego miejsca — są minimalne.

drużynowo

Katowicach
Pierwszy

relrorcf

wygrała

Oprócz wymienionej trójki, dobi
jają się do góry: Polonia z War
szawy i Szombierki. Zdradzają
one lepszą formę w tej chwili,
aniżeli ich poprzednicy w tabeli.

... J

VIII „Tour de Pologne“ zo
stał zakończony. Kolarze 9
narodów przejechali z górą
2000 km, walcząc zacięcie
przez całą drogę, a równocze
śnie niosąc „Hasło Jednoścf i
Pokoju!“
Wyścig
wygrał
Włoch Locatelli. Pierwszym
na ostatnim etapie w Warsza
wie był również Włoch —
Spalazzi. Drużynowo wygra
ła Rumunia.
Szczegółowy opis ostatnich
etapów i szczegółowe wyniki
w relacjach naszych wysłan
ników znajdą Czytelnicy na
str. 3 i 4.
w

Najlepsi kolarze tegorocznego „Tour de Pologne“. Pierwszy z lewe} —
zdobywca drugiego miejsca — Rumun Niculescu, drugi — zwycięzca
Wyścigu Włoch Locatelli, trzeci — Duńczyk Olsen, zdobywca trzecie
go miejsca
Foto WęgilawSkl

Lidze

Ná dole tabeli nastąpiła jedyna tom, Lechia Gdańsk, Legia War
zmiana: Legia przez zwycięstwo szawa i Ruch Chorzów.
nad Ruchem przesunęła się z 11
Szczegółowe sprawozdania na
miejsca na dziesiąte. O spadek w
dalszym ciągu walczą: Polonia By str. 2.

Zespół Rumunii, który w klasyfikacji drużynowej zajął pierwsze miej
sce. Od lewej: Chioohodaru, Negoescu, Norhadian, sekretarz rumuń
skiego związku kolarskiego — Dragomir, Niculeseu, Chiacan, Sandru,
Dumitrescu i Chicomban
Fot. Osmański
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Turystyka jest jednym z wiel
kich działów wychowania fizycz
nego. Obejmuje ona też sprawy
racjonalnego wypoczynku szero
kich mas ludowych, wiążąc poza
t"m nie tylko spławy kultury fi
zycznej, ale także ekonomiczne,
krajoznawcze,
komunikacyjne,
kulturalne itd. Jak dotychczas,
sprawy turystyki traktowane by
ły wielotorowo, a na odcinku spor
tu i wychowania fizycznego, były
przez powołane C tego instytu
cje, wyraźnie zaniedbane. Wiele
instytucji ogólnych, w. f. i sporto
wych powołanych do prowadzenia
poszczególnych działów turystyki,
nie przejawiało większej działal
ności. Wskutek wielotorowości, a
stąd i słabości podstawowe upraw
niania najszerszych mas obywate
li do turystyki realizowane były
zbyt powoli.

turystyki

Utworzenie

Rady

Ostatni numer „Biuletynu
Biura Turystyki Ministerstwa Ko
munikacji“, przynosi tekst uchwa
ly Komitetu Ekonomicznego Rady
Ministrów o utworzeniu Rady
Turystyki i nadaniu jej statutu.
Rada ta może stać się momentem
przełomowym w dziedzinie upow
szechnienia turystyki.
Rada działać będzie przy Mini
strze Komunikacji jako organ do
radczy i opiniodawczy. Zakres jej
działalności pomyślany jest sze
roko. Od jej energii i dynamizmu
może w zasadniczej części zale
żeć rozwój polskiej turystyki ma
sowej. Będzie ona dopingiem dla
wszystkich instytucji powołanych
do działania lub współdziałania w
dziedzinie turystyki.

musowej

Turystyki

W ski id Rady wchodzą: prze
wodniczący Rady, powołany przez
Ministr Komunikacji spośród osób reprezentujących czynnik spo
łeczny lub fachowy, członkowie
Rady: stały przedstawiciel, wy
znaczony przez Centralną Radę
Związków Zawodowych, stały
przedstawiciel Funduszu Wcza
sów Pracowniczych, przedstawi
ciele: Związku Młodzieży Pol
skiej. Zw. Samopomocy Chłop
skiej, Polskiego Towarzystwa Kra
joznawczego, Polskiego Towarzy
stwa Tatrzańskiego, Polskiego
Związku Narciarskiego, Polskiego
Związku Kajakowego i Polskiego
Zwią~’-u Kolarskiego, dalej po
jednym Stałym przedstawicielu
zainteresowanych resortów, oraz

pięciu rzeczoznawców, obznajomionych z poszczególnymi dzie
dzinami zagadnień turystycznych.
Powołanie Rady Turystyki ma
dla całokształtu zagadnień tury
stycznych znaczenie przełomowe.
Całość turystyki masowej znaj
dzie w niej wreszcie właściwego
opiekun i inicjatora.
Zgodnie z programem naszego
pisma, niezasklepiającym się je
dynie do zagadnień wąskiego od
cinka
sportu
wyczynowego,
ale sięgającym do wszystkich
działów wychowania fizycznego,
a przede wszystkim do tak po
tężnych, jakimi są wczasy pra
cownicze oraz turystyka, będzie
my naszych czytelników stale in
formowali o działalności nowopowołanej do życia Rady Tury
VIII Wyścigu Boofcoia
styki, jak i wszelkich przejawach Zwycięzca
Polski, Wło.ch Locatelli
ruchu turystycznego.
Foto Datk?
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KRAKÓW. tel.) Już z pierw
szych kopnięć piłki można było
wyczuć, że Wiśle będzie bardzo
trudno w tym meczu zdobyć jakiś
punkt. Niedokładne ustawienie się,
niedokładne podania, chaotyczne
pociągnięcia napastników a przy
tym zupełna anemia strzałowa
były słabością miejscowych.
W przeciwieństwie do Wisły —
Polonia zagrała bardzo dobrze.
Prawie nie miała słabych punk
tów. Atak jej bez skomplikowa
nych zagrań szybko posuwał się
do bramki Wisły i dużo strzelał.

zwycięża

leadera

Insistís

Do przerwy Polonia miała prze
wagę tak w polu jak i pod bram
ką i zdobyła w tym okresie 2
bramki ze strzału Popiełka w 10
min. i w 21 min. Po przerwie w
polu miała przewagę Wisła przez
pierwsze 30 minut. Niestety atak
przewagi tej nie umiał wykorzy
stać, natomiast w ostatnich 15
min. do ataku ponownie przeszła
Polonia i w 36 min. Swicarz nie
spodziewanie strzelił, Jurowicz
zaś nie obronił i 3:0.
Sędziował p. Bukowski z Ra
domia — do przerwy słabiej —
po przerwie dobrze.

7:2

w

Cliorzowie

przegrała

Cracovia

z

AKS

CHORZÓW. Cracovia nie straciła dym razie AKS na dobre ulokował
Sędzia Haselbusch miał sporo kfa
punkty jeszcze teoretycznie szans do zdo się już w środku tabeli ligowej. Na potów z obiema drużynami gsZ
bycia tytułu mistrza Polski w piłce wyróżnienie zasługują pracowity gra zbyt często wykraczała
nożnej, nie mniej jednak niedzielna Muskała i Janik w bramce. Jandu- dozwolone granice. W wielkiej
w gościnie u Legii porażka z AKS może zaważyć na da wypadł zupełnie biedo na pozy rze przyczyniło się do tego oślizeł.
losach mistrzostwa, tym bardziej, cji łącznika i pozę jednym pięknym boisko.
*
RUCH — Wyrobek, Dzieląg, Ośli- że najgroźniejszy konkurent zeszło strzałem nie błysnął ani razu w sza
Bramki dla AKS-u strzelili- Mu
zlok, Hajduk, Jacek, Suszczyk, rocznego mistrza KKS — stracił na rzyżnie meczu. Barański był za skała i Spodzieja, dla Cracovii Kai.
Alszer, Cieślik, Bertyla, Cebula, ostatnim wyjeździe tylko jeden wsze groźny, ale też nie chce się mierowicz.
punkt. AKS wygrał mecz zupełnie wyzbyć zbędnego wózkowania.
Kubicki.
Obserwator
LEGIA — Skromny, Serafin, Mil zasłużenie. Nie pomogła heroiczna
czanowski, Łyszczarz, Waśko, postawa Rybickiego, broniącego z I
ŁKS prowadził z Wartą 4:1
Oprych, Olejnik, Górski, Ziem niesłychaną brawurą i ze szczę
ściem, przy czym napewno nie czuł
ski, Mordarski, Sąsiadek.
on się dobrze zwłaszcza no przer
Sędziował Dabert z Poznania.
a potem zremisował
WARSZAWA. W rozegranym na wie, kiedy formacje obronne Crastadionie W. P. meczu o mistrzo covii, wyczerpane tempem, zawo
POZNAŃ (tel).
Bramki dla Smolaki i Skrzypniak w pomo«.
stwo Ligi Państwowej WKS Legia dziły raz za razem w gorących mo
pokonał Ruch (Chorzów) 2:0 (0:0), mentach. Ciężki mecz, toczący się Włókniarzy strzelili: Łącz (3) i Ba Reszta drużyny zagrała b. słabo."
Ostatnia w tabeli Polania B.
zdobywając bramki przez Ziem na trudnym terenie (część boiska ran (1), dla Warty: Kaczmarek (2)
wygląda jak torfowisko!) bezlitoś i Weiss- (2) z rzutów karnych. Sę
skiego i Sąsiadka.
Zwycięstwo Legii zupełnie zasłu nie obnażył fatalne braki w kondy dziował słabo p. Kukucki z Gdań Górnik B. wygrał 2:1
żone. Miała ona przewagę przez ca cji graczy krakowskich, którzy w ska.
remisuje z kandydatem na mistrza
z Lcchią
ły czas gry. nie mogąc jednak w takich warunkach w żaden sposób
Uzyskany przez Wartę wynik re
pierwszej połowie gry wyrazić jej nie mogli zachować sukcesu zdoby
miso wy uważać trzeba za szczęś
GDAÑSK. (tel.) Rozegrany w »
K-apięły.dat do tytułu misi ta jednak sobie narzucić taktykę cyfrowo. Ruch jedynie do przerwy tego w pierwszej części gry.
rzowskiego Kolejarz z Poznania z Polonii, która gra systemem pół- przeprowadził kilka słynniejszych
liwy i przypisać go należy raczej becności 25.000 widzów mecz piłid
W
drużynie
krakowskiej
najle

runem uratował 1 punkt w meczu górnym. W okresie 30 min. gra jest akcji. Poza tym był w defensywie, piej jeszcze zagrała linia pomocy, nieudolności sędziego, który dyk nożnej Szombierki — Lechia przy,
z bytomską Polonią, Dwukrotnie1 rączej........................................
.....
nudne i dopiero ostry strzał
się jedynie na spora aczkolwiek filar tej linii Parpan tował zbyt pochopnie rzuty kar niósł niezasłużone zwycięstwo dru
prowadziła Polonia dwukrotnie wy Szmidta II wnosi troche ożywienia zdobywając
żynie gości 2:1 (1:0). Gra była bar
również nie wykazuje niezbędnej ne.
rownuje ZZK. Wynik nieco szczę- W obu szeregach. W 40 min. znie dyczne wypady.
dzo ostre. Bramki dla Szombierek
Po przerwie Legia rusza do ata wytrzymałości i precyzji. Coraz
Drużyna łódzka zagrała dobrze, zdobyli:
SlŁwy dla gości, którzy wprawdzie siono 2 boiska bramkarza Tomiaka,
Czepionka i Buzda, dla
tecnnicznie przewyższali miejsco po kontuzji głowy 1 zdawało się ku i coraz częściej zatrudnia bram częściej rażą u niego niebezpieczne szczególnie w linii napadu, gdzie Lechii Kokot II.
dla własnej drużyny kiksy i niedo wybili
wych, ele pod względem ofiarności tuż że Polonią zdoła utrzymać wy karza Ruchu, zdobywając w 10 mi kładne
się
Łącz,
Baran
podania z niezagrożonej pow grze ustępowali im dość znacz nik do przerwy, gdy tymczasem ZZK nucie pierwszą bramkę przez Ziem
Grę rozpoczęli Ślązacy od akcji
Kilka wypadów Ruchu koń zcji. Atak, poprowadzony tym ra i Hogendorf. Grę tej drużyny lewę stroną pod bramką Lechii.
nie.
zdobywa wyrównanie przez Aniiołę. dkiego.
cechowała szybkość i wysoki po
zem
przez
.
.
.
Gędłka,
zdobył
się
czy
się
na
polu
bramkowym
albo
Polonie wniosła do gry wiele ser
Obrońca Kuś ratuje sytuację, wy
Po zmianie pól gra jakkolwiek
ca Na plan pierwszy wybijały się bardzo żywa, stoi jednak na sła Skromnym, który grał bez zarzutu, tylko na jedną bramkę i grał cha ziom techniczny. W drugiej czę bijając piłkę w korner. Lechia o«He defensywne, a w szczególnoś bym poziomie technicznym. ZZK wykazując, że nadal jest w formie. otycznie, rezygnując z wszelkiej ści meczu Warta rozkręciła się trząsą się z przewagi gości, przepro
ci pomoc, gdzie Narioch był naj- demonstruje kilka ładnych zagrań Przewaga drużyny wojskowych u- konstrukcji. Z obrońców pewniej trochę i częściej gościła pod bram wtidzając cały szereg efektownych
ką przeciwnika! Goście, którzy do zagrań. W 15 min. przyjmuje piłkę
. W>szym graczem, Obrona; Kubiak w polu, a mimo to udaije się Polo trzymuje się dalej, owocem czego szy Climas.
AKS wprawdzie wygrał, ale nie przerwy prowadzili 4:1, opadli w Podeszwa, wypuszcza Renka, który
Grocholski nieco ociężała — spros nii po raz drugi prowadzić ze etrza jest bramka, uzyskana w 37 min. ze
wykazał walorów, które mogłyby drugiej połowie na siłach z powo przechodzi pod bramkę, podaje pił
tała jednak zadaniu podobnie jak łu Trampisze który wykorzystał strzału Sąsiadka.
I częściowo Koezapslki, Ponosi on podanie Wiśniewskiego. W kilka mi
Chorzowianie zagrali słabo jako wróżyć dłuższe pasmo sukcesów. du zbyt szybiego tempa, narzuco kę Burdzie, który strzela silriym
jednak winę za utratę drugiej bram nut późnie: ŻZ wyrównuje ze całość, wykazując wyraźnie złą for Ne szczęście dla zespołu, potrafił nego
w pierwszej części meczu. strzałem na bramkę. Bramkarz
m. Napad Polonii miał okresy bar strzału Białasa z wolnego, bitego mę. Jedynie bramkarz Wyrobek za on się otrząsnąć z przewagi przeci
piąstkuje, piłkę przejmuje Czepion
<teo dobre i słabe. — Szmidt II wra na główkę Szmidta który ulokował grał dobrze, chroniąc swoją dru wnika osiągniętej dzięki szczęśli Pod koniec gra staje się ostra, a ka i silnym strzałem zdobywa pro
wemu prowadzeniu, e następnie sędzia niezbyt zdecydowanie od- wadzenie. Mimo utraty bramki
ca do formy, ale reszta partnerów, piłkę we Własnej bramce. Mimo żynę od większej porażki.
poza dużą ambicją, nie zdradzała energicznych zrywów obu drużyn
W drużynie Legli Wyróżnić nale skutecznie zdwoić wysiłek. Dało to gwizduje wątpliwe przewinienia. gdańszczanie nie załamują się 1 gra
sukces
przyjęty z całą radością
ży:
Skromnego,
Olejnika
i
Waśkę.
wielkich
umiejętności. Drużyna wynik nile ulega zmianie.
bardzo ambitnie, jednak strzały
W drużynie Warty nieźle za ją
Kolejarzy raczej zawiodła. TechniSędziował b dobrze mjr. Sznaj Ten ostatni był bardzo skuteczny przez liczniej niż dotychczas zebra
ich brawurowo broni bramkarz,
ęęnie przewyższała miejscowych. der, Widzów 7.000.
1 1 stale pchał swój atak do przodu. nych kibiców tego klubu. W każ- grał Weiss w obronie, w napadzie
Podobnie jak u miejscowych, najPo przerwie Lechia gra lepiej.
łepieu spisała się w niej pomoc.
Obrońcy gospodarzy wysuwają się
Napad dał coprawda kilka próbek
ze bardzo do przodu, co wykorzy
niebezpiecznych 1 ładnych zagrań,
stuje pomocnik Szombierek Wieczo
tie za mało, by wywalczyć zwycię
rek, wypuszcza Krasówkę, a ten
»two.
oddaje piłkę Burdzie, który zdoby
ZZK ostro naciera i Koezapslki
wa drugą bramkę. W 62 minucie
dwukrotnie likwiduję jego wypady.
Gronowski wypracowuje pozycję
Riposta Polonii przynosi wełny bidla Kokota II, który zdobywa bram
Łprzez Wiśniewskiego wprost na
jewald. Sędziował p. Biernacki z kę dla gospodarzy, Od tej chwili
nik remisowy 1:1 (0:0). Kolejarz był
Widzew — Gwardia Szczecin
Szmidta II, który lokuje pił Grupa Pełudile
Krakowa,
jednak drużyną lepszą j w drugiej
1:2 (0:0)
gra
toczy się wyłącznie na połowie
kę w -siatce. Jest zaledwie pierwsza
miał więcej z gry. Bramkę
ŁÓDŹ. (tel.) Zupełnie nieoczeki TABELA O WEJŚCIE DO H LIGI boiska gości, którzy zaczynają grać
13 8 34:13 połowie
minuta gry. Pomimo utraty bram. Tarnovia
2 i 10:0 bardzo brutalnie, czego ofiarami są
50:17 dla niego zdobył w 13 min, po wane zwycięstwo odniosła szczeciń Stal Sosnowiec
13
®. ZZK nie daje za wygraną j na Górnik Radlin
Kokot I, Kupcewicz oraz trzykrot
34:13 przerwie Broń a w 3 min, później ska Gwardia nad Widzewem na je Włókniarz Częstochowa 2 I
13
Lip lny
dał. częściej jest przy piłce, pozwą Naprzód
oswtg
28:25
wyrównał Obtułowicz.
5:2 nie Rogocz.
1
Skra Częstochowa
13 14
go własnym boisku 2:1 (0:0). Wi Kolejarz Przemyśl
13 13 20:19
Stal Katowice
1
2:7
Kolejarz Olsztyn
8
dzew
zagrał
słabo,
natomiast
Gwar

13 10 23:26 Grupa Północ
poionit Przemyśl
1 0 0:3 Sędziował Mohyła z Krakowa
dia bardzo ambitnie i na zwycię Brda Bydgoszcz
13 10 23:37
Polonia Świdnica
stwo
zasłużyła
w
pełni.
19:37
....
•MH.iiiiiiMIIllItlllllliimmilllltlllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIlimiHMfllimiHIiiIom
....
13
e
Chełmek
Warszawa - Lublin
13 24 46¡10
13
s 20:29 Garbarnia
PTC Pabianice — Garbarnia
Pafawag
19 40:16
13
Pomorzanin
18:41
13
7
Gwardia Kielce
2:2 (1:0 )
13 19 34:27
Lublinianką
Gzeeliitłowaeii przegrała z Bułgarią 1:3
w boksie 12:4
Rjldomiak
13 15 21:18
ŁÓDŹ, (tel.) Krocząca bez pora
Naprzód Lipiny — Polonia Swid- Ostrovla
33:22
14
13
LUBLIN, (tel.) Międzyokręgowe
nica 4:1 (3:1)
13 12 24:20 żek w pierwszej serii Garbarnia,
Bzura Chodaków
«potkanie bokserskie Warszawa —
13 10 18:37 utraciła w Pabianicach dalszy
LIPINY. Drużyna Naprzodu 1 tym PTC Pabianice
PRAGA (tel). Rozegrany w Pra
Lublin zakończyło się wysokim razem odniosła przekonywujące zwy Widzew Łódź
8 11:26 punkt, remisując z PTC 2:2 (0:1).
13
Vasas Budapeszt 10:34 Na początku meczu PTC prowadzi dze międzypaństwowy mecz pił
13
zwycięstwem pięściarzy stołecz cięstwo nad świdnicką Polonią 4:1 Gwardia Szczecin
3 10:47 ło przez Millera 1:0, Po przerwie karski pomiędzy reprezentacjami
nych 12:4. Musza: Katona przegrał (3:1). Gospodarze do przerwy zagrali Ognisko Siedlce
13
Garbarnia prowadziła 2:1 ze strza Czechosłowacji i Bułgarii zakoń Torpedo Moskwa 2:1
na punkty z Cukierem; kogucia: dobrze, gracze rozumieli się doskona
le, a zwłaszcza lewa strona — Ku- Łublinianka — Ognisko Siedlce łów Nowaka i Młynarczyka. PTC czył się nieoczekiwaną porażką
Szczurkowski pokonał Jarosławskie bocz
i
Więcek.
Goście
zagrali
słabo,
3:1 (1:0)
go; piórkowa: Pyda przegrał z Ma a zwłaszcza ich pomoc.
wyrównało na 8 minut przed koń gospodarzy.
MOISKWA. Wobec 80 tys. widzów,
karem; lekka: Kom u da wypunkto Bramki dla Naprzodu zdobyli: Ko LUBLIN. (Tel.) Bramki dla Lubl>- cem ze strzału Zawady.
znana drużyna piłkarska Vasas (Bu
Drużyna
Bułgarii
okazała
się
wał Każmierczeka; półśrednia: Kwa kot 2, Kubocz i Kroczek; dla poko niaJnfci zdobyli :w 13 minucie Rożyło,
dapeszt)
rozegrała mecz % drużyną
Bzura Chodaków — Ostrovia
. .. Urbaniak
śniewski wygrał z Maltzem; śre nanych — Manlura 1. Sędziował Gra w 10 minuete po przelewie
drużyną bardzo groźną, przeważa moskiewskiego Torpedo. Spotkanie te
2:1
‘
"
"
Honorowy
1
w
29
minucie
Stadaik.
zakończyło
się niespodziewaną porał
dnia: Kolczyński zwyciężył na bowski. Widzów ok. 4.000. (n)
ła nad Czechosłowacją ambicją i ką gospodarzy
dla Ogniska zdobyły Zieliński,
1:2 (1:1). Jest to pier
Pomorzanin Toruń — Radomiak bojowością,
puhkty Trzęsowskiego; półciężka: Tamovia — Stal Katów. 1:0 (0:0) punlkt
Sędziował
dobrze
Wojtyła
z
Przemy
wszy po wojnie wypadek poraik*
4:0 (2:0 )
Rysiowi
przyznano zwycięstwo
óla.
*
Widzów
ponad
3.000.
drużyny
radzieckiej
na własnym te
Bramki dla Bułgarii zdobyli:
Srzez techniczne k. o. w walce z TARNÓW (Tel.) Przez cały czas gry
przeważali miejscowi. Goście bawił* O wejście do drugiej Ligi Raskov, Spasov i Milanov, dla renie
'Orabialskim; ciężka: Gościański rzadko
bramką tarnowian. Dozdobył Węgier S z i lazwyciężył .przez techniczne k.. o. skonały pod
Czechosłowacji Marko z rzutu kar dyiProwadzenie
w bramce Brudny uratował
wyrównał środkowy napastnik
Kwiatkowskiego.
swą drużynę od większej
‘ ----- porażki. Je—
nego.
gospodarzy
POnoinarienk
o, ustalając
W ringu sędziował Marciniak z dyną bramkę z rzu*iu karnego strzeprowadzenie dla gospodarzy uzy
do przerwy wynik remisowy. Zwy
Stal Sosnowiec — Kolejarz
skał w 33 min. Muterczyk z rzutu
Warto podkreślić, że Czech oslo cięska
Lublina, na punkty: Krasuski i Per- Mł Hoik HI w 38 minucie drugiej
bramka
padła
w
26 min. grl
Olsztyn 6:1 (3:1)
wolnego z odległości 22 m. Druga
nak z Warszawy oraz Kobiałko z potowy gry.
przerwie, również ze strzału SzlSędziował b. dobrze Kowalski z SOSNOWIEC. Przez cały czas go- bramka paćtła na 2 minuty przed kon wacja przegrała w roku ub. w po
Lublina.
ladiego.
Sofii 0:1.
Łodzi.
epodarze posiadali zdecydowaną prze eem meczu. Autorem jej byl JędrzeWarto przypomnieć, że Vasas jest
Sztokholm - Sopot
Górnik Radlin — Gwardia Kielce wagę. Łupem bramkowym podzielili
czołową drużyną węgierską. W skład
się: Majewski U-i Powała po 2. Pla
7:1 (3:0)
jego
wchodzi 4 graczy reprezentacji
cek i Strauch (z karnego) po 1.
7:0 w tenisie
BADIAN. Znajdująca się w dosko Zawody prowadził Motyla z Kra Przed meczem Polskę - Bulgaria w gimnastyce państwowej. Na przestrzeni ostatnich
nałej formie drużynę Górnika z Ra kowa dobrze. Publiczności 12.000 osób
lat Vasas zdobył dwukrotnie wicemi
SOPOT, (tel.) W sobotę i niedzie dlina odniosła ponownie sukces, zwy
strzostwo Węgier.
WARSZAWA (wł.) 10 i U września pówna Zofia — Kraków; 6) Kurzanka
lę odbył się międzynarodowy, mię ciężająo Gwardię Kielce 7:1. Koncer
Włókniarz Częstochowa —
br. odbędą się zespołowe zawody Janina — Radlin (Śląsk); rezerwa — WAŁBRZYCH — ŻARY 6:2 (3:2)
dzymiastowy mecz tenisowy Sztok towo zagrał zwłaszcza atak miejsco
gimnastyczne Bulgaria — polska w 1) Lutomska Urszula — Poznań; 2)
Kolejarz Bydgoszcz 2:0 (2:0)
holm — Sopot. W skład zespołu poi wych. który strzelał z każdej pozy
WAŁBRZYCH. — W Żarach ro
Sklrhńska Krystyna — Kraków.
Sędzia Olejnik z Łodzi nie uznał
Sofii.
«kiego wchodzili: Tłoczyńsk*. Mro- cji.
Drużyny nasze: 12 kobiet i 17 męż
Jako prowadzący i sędziowie poja zegrany został międzymiastowy
CZĘSTOCHOWA. (Tel.) Zamiast 0bramek. Goście zareprezenito
kowski i Szczepkowska. Mecz za czterech
mecz
piłkarski, w którym Wał
czyzn
zgrupowane
zostały
w
obozie
c-zekiwanego
Kolejarza
z
Gdańska
zja
wali się. jako zespół słaby, który nie
da: Dębicki Stanisław. Grochowski
kończył się wygraną Szwedów 7:0. wytrzymał
po przerwie ostrego tem wił się na boisku Kolejarz z Byd przygotowawczym w Akademii Wy Stanisław, Pączka Jerzy. Skiirliftska brzych pokonał Żary 6:2 (3:2).
Rolsom — Mrokowski 6:8, 6:0. 6:2, pa, narzuconego przez gospodarzy.
goszczy., który krótko przed niedzielą chowania Fizycznego w Warszawie, Janina, Karczmarczykową Wiesława.
Widzów 2 tys.
Bramki dla miejscowych zdobyli: (w piątek wieczorem) otrzymał z pod kierunkiem, zespół żeński — in
Eljassoń — Tłoczyńsk; 6:3, 6:4, ElOdlot nastąpi 8 września rano sa
jasson — Mrokowsk; 6:3, 6:2, Rols- Dybała i Wojak po 2, Warzecha. Sau PZPN zawiadomienie o przyznaniu struktora Stanisława Dębickiego, mę molotem z lotniska Okęcie,
J, F. Polska uległa Czechosłowacji
ski
—
trenera
z
Czechosłowackiego
son — Tłoczyński 6:3, 6:1. W grze er 1 Franke po 1. dla gości Iwański. mu mistrzostwa grupy.
Związku Sokolego Emanuela LBfflera. eeeeeeee®»-^"
pojedynczej pań Szczepkowska ule. Publiczności około 3.ooo osób.
W finałowym meczu o wejście do
i wykłady odbywają się
gła Eljassoń 0:6. 7:6, 2:6. W grze Pafawag — Skra Częstochowa II Migi zwycięstwo przypadło Włóknie odĆwiczenia
SOFIA. (Tel.) W międzypaństwo w hokeju na trawie 3:6(3:31
godas. 8 — 16 z półgodz, przerwą na wym
raowl całkiem zasłużenie. Był on dru drugie
mieszanej małżeństwo Eliasson po
meczu lekkoatletycznym Cze
6:2 (2:0)
śniadanie,
a po przerwie chía, chosłowacja
żyną
lepszą
i
miał
przez
cały
czas
Bulgaria stan po pier
konało parę polską: Mrokowski,
panie mają jeszcze jedną go wszym dniu —28:28
WROCŁAW. (Tei.) Pierwsza połowa przewagę. Atak nie wykorzystał jed dowej
mężczyzn i 18:7 u
Szczepkowska 6:0, 6:0. W grze po meczu
PRAGA, (tel.) Rozegrany jak®
to gra otwarta i wyrównana, nak kilka nader dogodnych pozycji dzinę ćwiczeń maczugami
kobiet dla Czechosłowacji. Bułgarzy przedmecz
dwójnej para Eljassoń, Rolssom przy czym goście lepsi technicznie, Goście zaprezentowali się jako zespół
piłkarskiego spotka
Mimo ośmiogodzinnego i intensyw ustanowili 5 rekordów krajowych.
zwyciężyła parę Tłoczyński, Mro- zdobyli S bramki przez Baraniaka. wyrównany, lecz słabszy. Również nego treningu wszyscy uczestnicy
nia Czechosłowacja — Bułgaria
10.080 m Zatopek (CSR) 80.30.8; 100 m mecz hokeja na trawie pomiędzy
kawski 6:4, 6:2.
W drugiej połowie w 15 min. Szym 1 on zaprzepaścił dwie odogodine po czują się dobrze i są w doskonałym
nastroju. Początkowe zmęczenie, ja — Kołew (BiUłg.) 10.8 reit.: 400 m plot
czak zdobywa 1 punkt dla gospoda zycje przy stanie 0:0.
Czechosłowacji
Kraków - łódź w pływaniu 81:62 rzy. Od tej obwili Pafawag deje kon
kie wywołała duża ilość ćwiczeń, u- ki — Moravec (CSR) 56; wzwyż Gteor reprezentacj ami
stąpiło. dzięki umiejętnemu rozłoże głew (Bulg.) 1.84 rek.: 4X100 m — CSR i Polski zakończył się porażka
cert gry i strzela dalsze 5 bramek
KRAKOW (Tel,) Mecz O puchar prze przez Szymczaka 3, Gołąbka. Dąbrów
niu
metodycznej
pracy
obu
prowa

3.22.6;
Bułgaria
3.27.6
rok,;
młot
—
łklosa
choflnj Prezydenta Krakowa. Lód; «kiego i Sambora,
Dadaik (CSR) 51.60. Kobiety 10o m — Polaków 3:6 (3:3).
dzących.
przegrała go wskutek dyskwalifikacji
Sioaerova (CSR) 12.4; kula — MaWfdZÓW 5.000.
Do
czasu
zestawienia
drużyn
odby

Drużyna Polską tylko na po
sztafety 4X200 dowolnym, ora* zwy
wały się ćwiczenia metodyczne no ehacfcova — (CSR) 13.56.
meczu okazała się prze
cięstwa Krakowa w piłce wodnej 3:1
Polonia Przemyśl — Chełmek
POZNAŃ, (Tel.) w rozgrywkach 9 wych pierwiastków, obecnie zawod PARYŻ, (Teł.) N<xwy mistrz kolar czątku
ciwnikiem równorzędnym, chwi
(lii).
1:1 (0:0)
mistrzostwo
klasy
A
POZPN
padly
nicy
1
zawodniczki
ogładzają
tylko
ski świata Van Steenbergen i Włoch lami nawet przeważała nad go
Mężczyźni :100 dow. — Ciężki (Kra
wyniki: Warta Ib — Spój swoje dowolne ćwiczenia wolne, n* Coppl
zostali niespodziewanie poko
PRZEMYSL.
(tel.)
Drużyna następujące
ków) 1.07.3; 2) Placek (Łódź) 1,05.0;
Września ł:l (1:0); Dąb — Admira przyrządach i skoki.
nani w wiotkim wyścigu kolarskim spodarzami, prowadząc 3:1 *®
200 m dow. — 1) Boniecki (Łódź) Chełmka potrafiła w spotkaniu z ni*
Cl
(1:1);
Gwardia
Luboń
—
Ogniwo
SKŁAD
DRUŻYNY
MĘSKIEJ:
1)
tzw. ,,kryterium Asów". Klasyfika strzałów H. Flinika i Adamskiego
2.32.1; Ciężki (Kraków) 2.33.8; 100 grzb. groźnym Kolejarzem uzyskać wV- Poznań 5:3 (3:0); Stal Zielona O ora —
Bettyna Tadeusz — Bydgoszcz; 2) cja: 1) BObet (Francja) 110 km w cza (2). Ale jeszcze do przerwy Cz®'
- 1) Kękuś II (Kraków) 1.20.8; 2) KęStal Poznań 2:1 (0:0).
Gaca
Paweł
—
Radlin
(Śląsk);
3)
Klirsie
1.54.2 godz. szybkość średnia tó.4
kuś I 1.25; 200 klas. — 1) Nlkodemskl
KALISZ. (Tel.) W spotkaniu o mi
Jan — Łódź; 4) Kucjas Ryszard km—wyścig odbył się za motorami — chosłowacy wyrównali ze strza
(Łódź) 2.57; 2) Dobrowolski (2.57.2;
strzostwo klasy A poza Gwardia klckl
2)
Coppi
—
Radlin
(Śląsk);
5)
Radojewskl
Ber

4X200 Kraków 11,10; Łódź zdyskwa
BUDOWA „WIOSKI OLIMPIJ Poznań pokonała Włókniarza Kalisz nard — Poznań; 6) Szlosarek Wilhelm i rondla). (Włochy); 3) Van Vliet (Ho- łów Votavy (2) ■ Springera.
lifikowana uzyskała
10.55.8; 4X100
w stosunku 10:6
,
Po zmianie gospodarze uzyskał*
SKIEJ" W JELENIEJ GÓRZE
Orzegów (Śląsk); rezerwa — 1) Ga
zmiennym — Łódź 5.35, Kraków 6.08.
OSLO, (tel.) Francuz Jaques Ver
cą Henryk — Radlin (Śląsk); 2) Kulik nier,
Kobiety: 100 dow. — 1) Dzlkówna
dalsze 3 bramki ze strzałów naj
JELENIA GÓRA. — Dwa miliony
który
nie
dawno
temu
ustalił
Jan
—
Orzegów
(Śląsk);
3)
Sóbala
LONDYN. (T¿1.) Najciekawsze wy
(Kraków) 1.21,8; Kowalska (Łódź) 1.24: dętych otrzymał jeleniogórski ZS
w Sztokholmie nowy rekord Francji lepszego gracza Votavy, który
100 m klas. — 1) Proniewlcz (Łódź) Gwardia na budowę „Wioski olim niki 5 rundy angielskiej ligi piłkar Szymon — Brzeziny Śląskie,
na 5000 m, uzyskał w Oslo dobry wy
133.3; Dobranowska (Kraków) 1.33.4; 1 pijskiej" w Jeleniej Górze.
skiej:: Blackpool — Wolverhampton
sklej
SKŁAD DRUŻYNY ŻEŃSKIEJ: 1) nik na 1500 m. Vernier miał czas zdobył ogółem 5 bramek.
Rekord okręgu); 100 grzb. — 1) Dobra- I
—
Manchester
2:1;
Manchas
ter
City
Dębicka
Barbara
—
Warszawa;
2)
Ka3,40,2
min. W ramach tych samych
Sędziowali ze strony polski®!
Wioska olimpijska w Jeleniej United asl; Newcastle — Astonęill* 3:2 nlkowska Władysława — Poznań; 3)
«owaka (Kraków) 1.33.8; 2) WoźnlaAmerykanin whietfield uzy Zieliński, ze strony gospodarz.
kówna (Łódź) 1.45.8; 4X100 dow. — 1) I Górze zostanie oddana do użytku Brotnwtah — Chelsea 1:1; Stocke City , Rakoczy Helena — Kraków, 4) Reln zawodów
skał
w
biegu
na
4oo
m
dobry
czas
Kraków 5.85.3; Łódź 6.18.8.
jeszcze w bieżącym sezonie.
— Birmingham 3:1,
dlowa Stefania — Kraków; S) Kra- 46,5 sek.
Rokita.
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Ruch

stracił

VIII
Ostatnie

Wyścig

etapy

i

Dookoła

opinie

Polski

cudzoziemców

Pierre A
redaktor „Ce Soir" i „l Humanite"-Paryż
Gannes-Srianeon i Katowice-Zakopane

Józef Hora
Ceskeslsvensky Rozaias-Praha
To

trzeba

było

zobaczyć

Dyrektor działu sportowego znanego paryskiego dziennika
Redaktor Józef Hora jest jednym z najwybitniejszych
„Ce Soir“ i specjalny wysłannik na „Tour de Pologne“ dzień
sprawozdawców sportowych w Czechosłowacji. Jest on kie
mków: „PHumanite“ i „Ce Soir“, a także agencji „Union
rownikiem działu sportowe go czechosłowackiego radia i z ra
Fraitcaise «Information“, napisał specjalnie dla „Sportu i
mienia radia brał udział w tegorocznym „Tour de Pologne“.
Wczasów“ artykuł na temat różnicy jaka istnieje na górskich
tapach Wyścigu Dookoła Francji a górskim etapem tegorocz.
Pełniąc funkcję redaktora sporto Organizacja zawodów była dobra.
wego Czechosłowackiego Radia wi Wszystko zostało przygotowane do
nego „Wyścigu Dookoła Polski“.
działem już wiele zawodów i dużo ostatniego szczegółu. Nie zapomniano
Między etapami górskimi „Tour
imprez sportowych o wielkim zna o niczym. Organizatorzy prześcigali
Gdyby przełęcze francuskie miaczeniu
międzynarodowym. Ale to co się w gościnności i myślę, że nie znaj
de France“ a etapem Katowice— ły takie szosy jaka*np.
_
_ . prowadzi
___ _
widziałem i czego byłem świadkiem dzie się nikt, kto miałby powód do
Zakopane y „Tour de Pologne“ przez Luboń, to kolarze przybyli
w czasie „VIII Tour de Pologne“ po skargi.
trudno jest robić porównanie. Kie by do mety zwartą grupą, nie było
zostanie na zawsze zapisane na czoło Zainteresowanie z jakim społeczeń
dy kolarze „Tour de France“ prze by żadnych różnic w czasach. Aby
wym miejsąu moich doświadczeń spor stwo polskie przyjęło ten wyścig, jest
byli w jednym etapie kilka prze sobie zdać sprawę co to jest etap
towych i wrażeń.
wyrazem jego dojrzałości sportowej i
łęczy górskich wysoko położonych, górski we Francji, trzeba pamiętać,
Tylko ten, kto widział cały wyścig, nagrodą dla tych, którzy wyścig
to etap ten odbywał się na dro że start do etapu Cannes—Briancon
może spokojnie napisać, że jest to im przygotowali.
preza co do wielkości jedyna na świę Nam wszystkim uczestnikom zagra
gach podobnych do ostatnich kilo nastąpił o godz. 5.45 rano, a do
cie. Już to, że startują kolarze Fran nicznym, będą może w kraju niedo
metrów trasy przed dojazdem do mety pierwszy zawodnik przybył
cji, Włoch, Danii, Rumunii, Anglii a wierzać, kiedy będziemy twierdzili, iż
Zakopanego. Mam oczywiście na dopiero po godz. 17 wieczorem.
także
Polski, Czechosłowacji, Finlan tegoroczny „Tour de Pologne“ zoba
myśli stan drogi a nie różnicę 11 godzin na kiepskich a przy tym
dii i Szwajcarii jest wystarczającą czyło kilka milionów widzów. A prze
cież to prawda! Nie spotkaliśmy na
wzniesień. Różnica wzniesień jest górskich drogach to prawdziwy
nagrodą dla organizatorów.
trasie ani jednego miasteczka,
we Francji daleko większa. Izoard sprawdzian siły, wytrzymałości i
Wierzę, że przyszły wyścig powita naszej
gdzieby
nas nie pozdrawiano, gdzieby
np. najwyższa przełęcz Alp znaj uporu. Na starcie świeci słońce. Po
na starcie także kolarzy Związku Ra nas nie witały
bramy triumfalne, na
duje się na wysokości 2300 m, pierwszych kilometrach aż do
dzieckiego. Napewno zjawfą się rów pisy w językach
obcych itd. Mamy
nież Węgrzy, Bułgarzy i Albańczycy, tyle wrażeń, że możnaby
a Tourmalet w Pirenejach, Dubes- St. Vallier z zawodników leje się
o nich na
a „Tour de Pologne“ stanie się nie pisać całą książkę.
que, Vars Mont Cenis, obie prze pot, ale już w Allot i Vars tempe
oficjalnymi mistrzostwami świata ko Podziwialiśmy także zdyscyplinowa
łęcze (duża i mała) St. Bernarda ratura gwałtownie opada, jest tu
larzy amatorów — długodystansow nie społeczeństwa polskiego. Na całej
na wysokości między 1200—2000 m. całkowicie zimno i mroźnie, a na
ców. Wszystkie warunki ma „Tour“ trasie nie spotkaliśmy ąni jednego
Jest więc wielka różnica pomiędzy wet śnieg nie należy do rzadkości
ku temu pierwszorzędne.
przeciwjadącego pojazdu. Nie znalazł
etapem Cannes—Briancon, typowo ( na przełęczy Izoard). Jest to dla
Byłem świadkiem wyścigu od pier się nikt, który by naruszył zarządze
górskim w „Tour de France“ a eta gigantów szosy prawdziwa kal
wszego etapu. Po stronie sportowej nia organizatorów i bagatelizował zna
ocenili go już polscy koledzy dzien czenie i doniosłość wyścigu. Wszyscy
pem Katowice—Zakopane. Nie moż waria.
nikarze. My dziennikarz^ zagraniczni zawodnicy będą długo z wdzięczno
na więc tu robić żadnych porów
W roku 1948 przybycie kolarzy
specjalnie czechosłowaccy, znamy po ścią wspominali o tym kolejarzu,
nań. Droga na środowym odcinku do Briancon wypadło bardzo dra
wojenną Polskę bardzo dobrze i nie który zatrzymał pociąg na niechro
polskiego Touru, była nadzwyczajna: matycznie. Prawie wszystkich mu
kry jemy podziwu dla żywotności poi nionym# przejeździć i dał pierwszeń
szeroka, dobrze utrzymana o świet siano na rękach zanieść do hotelu.
skiego ludu. Kiedy przejeżdżamy stwo przejazdu kolarzom. Nikt mu
nej nawierzchni, poza wspomnia Ich twarze i całe ciało, były gęsto
przez miejscowości, gdzie bawiliśmy tego nie rozkazał, ale „Tour de Po
przed rokiem lub zaraz po wojnie, logne“ jest czymś, do czego każdy
nym już odcinkiem przed Zakopa oblepione błotem, oczy zakrwawio
przekonujemy się o tym, że Polska Polak odnosi się z czcią. W jednym z
nem.
ne a piana w ustach. Prawie żaden
rozbudowuje się i że w szybkim tem pierwszych telefonicznych reportaży
nie potrafił na mecie -przemówić.
pie zaciera ślady pożogi wojennej.
do Pragi powiedziałem: „Organizato
8)@®®®®®9®®ee®@eees®eee
Czy to jest sport?
rem tegorocznego wyścigu nie jest
Hasło,
którym
żegnało
nas
miasto
Niech żyje raczej „Tour de Po
tylko Związek Kolarski czy „CzytelŁódź. ..Pokój i przyjaźń narodów nik
Clark
“. Wyścig organizuje cała Polska,
logne“ i etap Katowice—Zakopane.
jest hasłem „Tour de Pologne“, spo która
przez całe 14 dni żyje pod znaTaka trasa jak w Polsce służy spra
tykaliśmy na całej trasie. Przyjaźń kiem „Tour
de Pologne“.
towarzyszy nam na każdym kroku a
6 „Tour de Pologne“ wie propagandy sportu w ogóle
że tu i tam r,znalazły
Jest
_prawdą,
.:_
........
Pokój — któż nie chciałby pokoju? się jakieś
a kolarstwu szczególnie. Nie wy
ale taka olbrzymia
Widzieliśmy to na trasie 2000 km i impreza niebłędy,
maga od kolarzy nadzwyczajnego
może
być
bez
usterek.
uważam, że ci którzy poznali Warsza
KRAKÓW. Po piątkowym wypad nadludzkiego wysiłku, który był
Specjalnie jeden szczegół wywarł tro
wę, Olsztyn, Gdańsk, Wrocław i setki chę
ku na trasie X etapu wyścigu doo by sprawdzianem granic ludzkich
ujemne wrażenie na uczestnikach
i wsi z ruinami domów, mostów zagranicznych
koła Polski, doskonały kolarz an wytrzymałości, co obserwujemy na Przed rozpoczęciem każdego etapu kolarze byli waż ni przez lekarzy, imiast
i tego w przyszłości
fabryk będą więcej niż tylko pro
uniknąć. Było to rozdzie
gielski — Clark został przewieziony górskich etapach „Tour de France“.
towarzyszących wyścigowi. Na wadze kolarz angie' ki, Saunders
pagatorami Pokoju, będą jego zago należałoby
lanie
nagród.
Wszędzie
było ich dużo,
do Kliniki Uniwersyteckiej w Kra
rzałymi obrońcami.
Pierre Maggi.
Fot. Małek — API
były piękne, ale nie były rozdzielane
kowie. Złamanie obojczyka okazało
sprawiedliwie. „Każdemu według za
się na szczęście nieskomplikowane. Droga
powrotna
spod
Giew jntu sług“ — ma być hasłem także przy
Clark jest zrozpaczony, iż niemal
imprezie sportowej. Ten, kto przyj edzie 10-ty, 20-ty lub nawet 50-ty, ma
przed zakończeniem wyścigu, spot
otrzymać nagrodę, odpowiadającą
kał go wypadek. Zapytany, co sądzi
jego wynikom, bez względu na to czy
p wyścigu, Clark oświadczył:
to jest zawodnik krajowy czy zagra
„Pragnę przyjechać w przy
niczny.
szłym roku do Wfas, aby raz jesz Zwycięstwo Olsena - Wypadek Clarka - Locatelli w żółtej koszulce
Nikt z zawodników nie jechał prze
cież dlatego, aby wrócił do domu z
cze stanąć do „Tour de Pologne“.
pełną walizą nagród, ale jeśli już
Sądzę, że będę wyrazicielem zda
“ . W-wa 3.10,41; 48. Targoński przydzielane są nagrody mają być wy
KRAKÓW, 2 września.
W drugiej grupie jedaie kilku ko nym tempie. Asfalt jest mokry, niwo
nia wszystkich swoich angielskich
— Gw W-wa 3.10.41; 49. Tuora — znaczone naprzód dla z góry okreś
kolegów, gdy powiem, że wyścig
Dziesiąty etap odbył się na trasie larzy, a wśród nich Sałyga. O 200 m a tym samym bardzo niebezpiecz „Ogniwo“ — Lublin 3.12.59;
lonego miejsca. Naturalnie organiza
ten zaimponował nam, zarówno Zakopane—Kraków. Dystans 108 za nim kręci Nowoczek, pędząc za ny. Zawodnicy zaczynają rozciągać
nie mogą oprzeć się specjalnym
50 Bukowski — „Ogniwo“ — W-wa torzy
życzeniom ofiarodawców, ale i te ży
gigantycznymi rozmiarami, spraw km. Na starcie honorowym kolarze Norhadianem. Na Obidowej kola się. Ucieczka u da je się Olsenowi, 3.12.59;
51.
David
—
Francja
3.13.59;
czenia
można spełniać do pewnych
rze
walczą
o
każdy
metr,
by
wy

Wittkowi i Locatelliemu. Pobity zo 52. Jensen — Dania 3.14.30; 53. Paproć
nością organizacyjną, jak i olbrzy stanęli w kapeluszach góralskich
sprawiedliwości. Napewno każ
mim zainteresowaniem polskiego z piórami. Wystartowało ich już korzystać wzniesienie do ucieczki. stanie zapewne rekord trasy. Mimo ki — „Ruch“ — Chorzów 3.14.58; 54. granic
dy
przyzna
rację, iż odnosi się dzi
społeczeństwa. Moim skromnym tylko 61. Stolica Tatr żegnała za
Zjeżdżamy serpentynami w sza deszczu i mokrej szosy tempo jest Brosz.crak — .Związkowiec“ 3.19.11; wne wrażenie, jeśli np. Fin za 15
55.
Peitersen
—
Dania
3.19.12;
56.
Pienadal
fantastyczne.
lonym
tempie
coraz
niżej.
Przez
zdaniem „Tour de Pologne“ jest wodników słońcem, po pewnym
miejsce otrzymał kasetę drewnianą
niejako symbolem odrodzenia czasie zaczął jednak padać deszcz. kilka kilometrów licznik naszego
Wjeżdżamy w ulice Krakowa, gat — „Ogniwo“ — W-wa 3.19.43; 57. wartości zł 1000, a inny zawodnik,
Pierwszy łapie gumę Rzeźnicki, samochodu wskazuje 80 km, a je- Prowadzi Olsen. Przed metą roz- Królikowski — „ZZK“—W-wa 3.20.06 który przyjechał jako 20, otrzymał
sportu polskiego“.
a potem Wrzesiński. Za Poroninem, dziiemy tuż obok zawodników. Ka poczyna się morderczy finisz. Sę
(Dokończenie na str. 4)
(Ciąg dalszy na str. 4)
* Na kilkanaście minut przed przed wjazdem na autostradę łamie walerska ta jazda jest bardzo nie dziowie urzędują pod parasolami.
Krakowem, na etapie Zakopane — obojczyk Clark, na którego wjeż bezpieczna, ale wypadków nie ma. Publiczność Krakowa nie tylko na
Kraków. Niculescu doznał dolegli dża jego rodak, Anglik Reine. Przed 40 km za Zakopanem w pierwszej boisku ale i na ulicach cierpliwie
wości żołądkowych. W pewnych Nowym Targiem ucieczkę inicjują: grupie znajduje się 13 zawodników. w czasie burzy ¡ deszczu czekała
momentach był tak slaby, że jego Duńczyk Olsen i Włoch Locatelli. W Myślenicach zaczyna padać na przybycie kolarzy.
Szwajcar Gehri łamie kierownicę, deszcz.
koledzy musieli go pchać.
Pierwszy wpada Olsen w rekor
Zanosi się na to, że Niculescu dowym czasie 2.46,40, a tuż za nim
* Ze startu honorowego w Kra by po chwili otrzymać nowy rower
straci koszulkę leadera. Jeszcze raz Wittek i Locatelli. Rekord trasy
kow ie do XI etapu wystartowało i. ponownie zostać na szosie.
Deszcz przestaje padać, zawodni- podziwiamy brawurę i odwagę na pa-dł!
61 kolarzy, z tego 60 zawodników
cy rozciągają się coraz bardziej. szych kolarzy, jadących w szaloi jeden... kominiarz.
Drugą sensacją dnia jest strace
nie koszulki leadera przez Nicule
scu, który ma 10 sekund straty do
Locatelliego — obecnego leadera
„Tour de Pologne“.
J. Nieciecki.

Wyniki X etapu

Wapłerala i Nicutescu oglądają swoje rowery. Z prawej — na

Po

Indywidualnie
2.46.40:
1. Olsen — Dania
2. Wittek I — polonia franc. 2.46.42;
2.46.44;
3. Locatelli — Włochy
4. Sandru —Rumunia
2.47.09;
2.47.54,
— Włochy
5. Spalarni
... ....
6. Parker — Anglia 2.47.57; 7. Salyga
— polska 2.48.02 ; 8. Niculescu — Ru
munia 2.48.04; 9. Norhadian — Rumu
nia 2.48.06;
10. Chicomban — Rumunia 2.48.07;
11. Riegert — Francja 2.48.08; 12. Ara
ta — Wiochy 2.48.09; 13. Saunders —
Anglia 2.48.10; 14. Lemay — Francja
2.49.50; 15. Napierała — Polska 2.52.32;
16. Vaverka — CSR. 2.52.32; 37. Punkinen — Finlandia 2.52.34; 18. Nowoczek — Polska 2.52.39, 19. Puklir.ky —
CSR. 2.52.44;
20. Zucchelli — Włochy 2.52.56; 21.
Wójcik — Polska 2.52.57; 22 Siemiński
— .Ogniwo“ — W-wa 2.53.28; 23. Ciar
ke — Anglia 2.53.30; 24. Salminen —
Finlandia 2.53.32 ; 25. CilU'daru — Ru
munia 2.53.35; 26. Maki la — Finlandia
2.53.37; 27. Naidin - Rumunia 2.53 39;
28, Cuch — „Gwardia“ W-wa 2.54.04;
29. Łazarczyk — Włókniarz 2.55.45;
30. Kapiak — polska 2.56.00, 31. Geh
ri — Szwajcaria 2.56.02, 32. Wrzesin
ski — Polska 2.56.04; 33. Alix — Fran
cja 2.56.10; 34. Niininen — Finlandia
2.56.51; 35. Lunkas — Finlandia 2.57.02;
36. Sowa Alek - Polonia fr. 2.57.06'
37.Sramek.— CSR 2.57.16; 38. Sowa J
— Polonia franc. 2.57.30: 39. Castella
na — Szwajcaria 2.59 05;
40. Motyka — , Gwardia“ - Kr
2 59.17; 41. Maestri — Francja 2.59.22;
42. Dumitrescu — Rumunia 2 59.2943. Rzeźnioki — Polska 3.00.28 ; 44.
Bloomfield — Anglia 3.01,43; 45. Raine
— Anglia 3.05.21; 46. Negoescu — Ru
Foto Serafin munia 3.06.11; 47. Olszewski — „Og-

Kolarze na tle Wawelu
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VIII

i Ciąg dalszy ze str. 'n
58. Pełczyński — „Kolejarz -- Ghlezi
no 3.29.17; 59. jones - Milla 3.39,4».
60. Mich — ,,Ogniwo . XV-wa. 3.50.36.

Wyścig

Od

Krakowa

Dookoła

do

Kielc

Polski

3.31,04; 11) Jensen — Dania 3.31.05;
18) Alix — Francja 3.31.08; 19) Castel
lano — Szwajcaria 3.31.41.
20) Dumitrescu — ilumoula 3.32.92.
21) Napierała — Polska 3.33.18; 32)
Punkkinen — Finlandia 3.33.19; 23) Sie
miński — Gwardią W-wa 3.33.20; 24)
Newoezek — Polska 3.33.54; 23) Chicomban — Rumunia 3.35.22; 26) Makkila — Finlandia 3.37.36; 27) Zucchelli
— Wiochy 3.38.46; 28) Królikowski —
3.38.49; 29) Gehri — Szwajcaria 3.37,3t.
3,37.31.
neja 3.37.52,
30) Maestri — Francja
3.31.52,
i
=
.Polacy
.... i7 uplasowali
__ .. .. "1 .sl(
1 , na
...L
Pozostali
astepttjąeych
nas"
"
'* Mieis64e#i" *Pełczyński
“
sä. --hz-żnh-kl
32,i. Motyka
— —
... 30, Targuń, , ski 41 Cuch 42; Mich 44. Łazarczyk
48, Bukowski 47, Olszewski 49, Tuora
W Paprocki 53, »ro-:z<z9k 58, 1 Pie
gat 59.

7) WÓJCIK — POLSKA
55.22.43;
8) Lemay — Francja
55.24.59;
9) Alix — Francja
55.35.45;
10) Nowoczek — Polska
____
'55.39.39;
11) Norhadian — Rumunia 55.44.13; 12)
Wittek — Polonia fr. 55.44.28; 13) Ciar
ke — Anglia 55.58.4o; 14) Saunders —
Anglia 56.01.30; 15) Chlchomnan - ru
tnunia 5S.O3.27; 16) Zucchelli — wiochy 56,09.28; 17) Negoescu — Rumu
nia 90.12.38, IS) Vaverka — C. s. r.
56,16.37; 19) Siemiński — Gwardia War
iszawa 80.18.03;
20) Napierała — Polska 56,22.57; 21)
śaiminiw — Finlandia 96.26.54; 22) Pu
klitiky C*R 96.49,04; 23) Sramek - c.
S R. 57.03.33; 24) Kapiak — polska
57.03.48; 29) Sałyga — Polska 57.09 23;
26) Dumitrescu — Rumunia 57.ii.4g,
21) Rzeźńlekl — Polska 57.12.11; 28)
Puńliltlnen — Finlandia 37.21.21; 29)
Motyka — Gwardia 57.47.25.
30) Areta — Wiochy 37,48.59; 31) Mak
kila - Finlandia 97.80,23, 32) Gehri Szwajcaria 97.57.io; 33) Naiain — Ru
munia 58.63.32; 34) David — Francja
59.14.49; 35) Jensen — Dania 58.18.58;
3«) cilicńOdału — Rumunia 58,18.58;
31) Maestri — Francja 58.24.30; 38) Pel
tersen — Dänin 58.26.08; 39) Sowa Al.
— Polonia fr. 58.43.01.

Drużynowo
Jeszcze raz Duńczyk Olsen
1. Włochy 8.22.47;
2. Rumunia 8.23.19;
3. Anglia 8.29.37;
4. Polska 8.33.13;
Kielce, 3 wrześnie fitem z Kleie do Warszawy nie míe-1 ofiar« ramy Nowoezek. Przed sa
5. Francja 3.34.08; 6. Finlandia 8.39.43
Zdawało się, że w przedostatnim li ani jednego defektu 1 mogli przy mym wyjazdem do Kible, drogę
7. Polonia franc. 8.41.18; 8. CS ft. 8.42.32
9. Dania 9.20,22.
etapie zapadnie już ostateczna de* dość trudnych warunkach wykazać przecina pociąg towarowy. ¿Tedzie
eyzja, tito zwycięży w tegorocznym się swymi umiejętnościami. W MO- leniwie. Ale na szczęście, przed śaWyniki za 10 etapów „Tfftir
de Cologne“. Miała dna paść, łówce, poza kolarzami zagraniczny mym ukazaniem Bl< zawodników,
na odcinku Kraków—Kielce, długo* mi, jadą: Wójcik, Salyga, Kupink 1 otwiera sie rampa i pierwsi kolarze:
Indywidualnie
icl 120 km. Dystans ani długi, ani Now&ezek. Pękają coraz częściej gu Olsem, Nieuleseu i Locatelli mogą
krótki. Na starcie ostrym w Krako my i coraz częściej zdarzają się de rozegrać morderczy ftoteż ha uli
1. Locate lii — Wiochy
91 28,34; wie
zaciął padać ulewny deszcz, a fekty, Czołówka zmniejsza się. Jest cach Kielc.
2. XiStaii — Rumunia
Sliäi.ti.
Druiynawo
J. NIECIECKI
3. Olsen — Bania
51.29.41; SB zawodników zaczĘlo „uzbrajać jeszcze jeden lotny finisz 1 jeszcze
4. Spalazzi — Wiochy
01,31.08; się“ w ochronne płaszcze, na zdjęcie jedna ucieczka, ale oto Locatelli u*
i)
Rtónuma
10.14,4s;
Wyniki XI etapu
5. Sa.nd.ru — lltiffliiilfa 51,51,82; li, ilie- których w czasie dalszej walki nie ciska, a za nim gonią: Olsen, Wój
3) polska 10.21.52;
geri — Francja 31.5i.16, 7 W6j(‘fh .=• było już możliwości,
3. Włochy 10.24.23;
cik i Nleulsseu, Towarzystwo jest
Polska il.65.3il; 8, ’Letñáy — I-ranCjk
4) Francja 10.25.36;
40 zawodników zostało w domu, rzeczywiście dobrane, Deszcz przeIndywidualnie
51.57.43;
IVraesihsW “-PdUkh 92,06.31
«JOl»i, '
9) CSR 10.35.37;
10. Alix — Francja 52,04,57; li, No- wycofali się oni w psprzednieh eta staje padać. Szosa sucha. Wójcik nte
0) Anglia 10.3g.39i
10.36.29;
może
wytrzymać
tempa
i
»ostoje.
pach.
Jedną
t
sensacji
w
Krakowie
1)
Oteen
Mania
3,19.M|
wocżek — Polska 52.05.45; 12. Wittek
1) Finlandia
lia 1O.M.2
10.38.26;
i6!
ii
Kleniem
=>
Kumunti
3.40,
eei
I — Pol, franc, 32.13.24; 13, Norhafliań było włożenie koszulki leadera Wło
8)
Dänin
10.39.38;
W wyśelgaeh kolarskich decydują
3) Locatelli — Wiochy 3,20,to;
— Rumunia 52,16,56; 14, Saiińdet-S — chowi Łócatelll, Öd Warszawy je nie kilometry, a decyduje szybkość.
9) Polonia ft. li.08.49.
4)Upala* — Włochy iiSS.Mj
Anglia $8.32,04; 15. Negoescu — Ru chał, jako leader, ñüfflún NieuleśCU. Niestety, naszym kolarzom brak jest
Drutynowo
munia 82.24,3(1; i (i. RhicOfflbań — Ru Na
Wyniki za 11 etapów
m-.atŁ
etaroie
zabrakło
Anglika
dlärkä
szybkości,
a
po
części
może
dosta

munia §2.28.05; 11. KiiccliOlll — Wińehy i jego rodaka, Partiera,
464.56.97
1) HiirMunia
tecznego przygotowania do tak po
i) gagdak - polmka a.ił.Mj
93.30,.«; 18, Clarite — Anglia 62.31.25;
109.32.1%
2) WłMhy
2araz za Krakowem łapię gumę: ważnej Imprezy,
9) Lemay — Prane,ia 3.21.161
19. Siemiński
,.Ogniwo“ — w-w.1
indywidualnie
163.42.60
ii
msHa
52.44.44.
9) Vaverka - CM M1JH
Wioch Arata, a Wrzesiński, razem
6 kilometrów przed Kielcami pęka 11)
166.02.36
4) Francja
34.48.35:
Sandra - Bumitnia 3,371*1 11)
20. Vaverka — C3R. 52.49,18. Ä, Na z Szeźnickiffi 1 kliku kolarzami za*
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zawodnikiem; ma przed sobą przy Olsenem, Przejeżdżamy przez
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nach sportu, również W kolarstwie
Wierzę, że w przyszłym wyścigu szłość, 8zrämek jeździ dopiero pier most na Pilicy. Nasi zawodnicy cje publiczność warszawska zgo 5) Połonin hanettsita
nastąpiła wielka prżepaśś spóWódO- wezmą udział najlepsi zawadniey eze- wszy rok.
towała
Wrzesińskiemu,
który
watia wojną, ći, którzy noszą koszul eliögiöwaeey, W tym raku daliśmy
Na żakofiezenie mogę naoisać z czy zrezygnowali widocznie z walki i
ki reprezentacyjne mają Wide do okazję ffllödyih kolarzem, aby nabrali stym sumieniem, iż wyścig ,,0?our de chociaż trzymają się w czołówce, przybył w samochodzie z oban
* W ehtoile í>9 ubraniu iółte)
świadczenia, ale są juz, starzy 1 nie dośwladezenU, Jednakowoż mieli du- fotogne“ udał się poa każdym wzgię to jednak nie przejawiają żadnej dażowaną głową.
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prees eauMMka tołoK
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»fciegö. Lötotelleero, pwíidt da
młodych, którzy by ich zastąpili na kiszki. Kolar złamał sobie obojczyk.
Josef Mora
Czym bliżej Warszawy, tym zawodników na metę w Warsza niego N-'.culescu i UÄtoWtl go,
razie jeszcze nie ma.
Bohdan jechał a* do zupełnego wy- Redaktor Sportowy CżS. Radia Praha więcej orkiestr, kwiatów 1 pu wie, publiczność serdecznie powi grattdii.ne tnu sukcesu.
bliczności. Defekt ma Salyga. z tała Marszałka Polski, żymier
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pomocą przychodzi mu mechanik skiego, który przybył na. stadion kolarze przebyli to pierwszej goIz wozu technicznego i łodzianin w towarzystwie sekretarza stanu dzinie 35 km, a w dwóch pozo stad
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żają się również do czołówki 2 zankę kwiatów, a Włosi, Rumuni
H
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nie jestem z zawodu człowiekiem okazane skipie włoskiej. Pozdra towej
go wieczoru.
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KRAKOW, (tel.) W niedzielę Od
i ekipą włoską 11 ą kokazały dla VIII Tour de Pologne", lamie
do mojego krótkiego artykułu.
był się walny zjazd delegatów PZN
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------ przyjechać
'- - - S do
cja), Wójcik (Polska); Arrata (Wio przy licznym udziale. Przewodni
indywidualnie
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„Sportu 1 Wczasów“ mogę opowie zwalam sobie jeszcze powiedzieć: gahlzują <lużij imprezę kolarską.
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dzieć o moich wrażenia en z „Tour „BĄDŹCIE DUMNI Z WASZEGO
O Warszawie ttidwl W słowach, W 2) Lemay (Francja) 3.39.37
3) Olsen (Dania)
mania) 5.39.37
Sandru (Rumunia) 6.39.55) 341 Targoń bieg zebrania da-ie nadzieje wybit
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ra służy również sprawie pokoju.
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feterten
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31) clarke (Anglia) 5,40.30. 38; Bukowwarszawy, że Chciałem Od nich jak
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Oruivhowo
dów międzynarodowych) nakłada na spodnie w kratki szaro żółte, koszu
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bel. mgr Janikowski mgr Marcin
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mgr Winid. Koimiiaia rewiizyfjna —
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no w czasie 5.39.53 nast. zawodników:
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Ctaputa Antoni, inż. Plebańczyk,
Organizacja „Tour de Pologne" sażysta i jeden z opiekunów drużyny
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propagują w ten sposób sport ko „szynowski" bo bardzo mu się spo Mare“ — Wyścig trzech mórz, który
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teresowaniem tłumy tak liczne, ja nim w samochodzie filmowym ope — Dobry jest również Wrzesiński i
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sportu. Pragnąłbym powiedzieć je nym 1 technicznym kolarstwa. Z za Wspólny
spacer,
niedługi
i
pod
moją
(CSR)
62.13.36;
22)
Puklicliczoną przez Polski Związek Moto
jest kierownikiem pielęgniarzy
szcze wiele, wiele rzeczy, ale brak wodu
który zaraz po co:
kv (CS®) 62.24.49; 23) Franek (CSR) cyklowy do mistrzostw Polski. Spo
w szpitalu uniwersyteckim w Tury kontrolą. A zawodnik,
miejsca nie pozwala ml na to.
wyścigu pall papierosy,
62.43.24; 24) Kapiak (Polska) 62.43.31; 25) dziewany jest start około 60 za
nie. Każdego dnia znaleźć go jednak skończonym
1)
Locatelli
(Wiochy)
60,28.14
Musi umieć się opa 2) Niculescu (Rumunia) 60.28.37
Salyga (Polska) 62.51.12; 26) Dumi
Cieszyłbym się, gdyby pp, Kobus można na „velodromie“ czyli na tu to Żadenaż kolarz.
organizm po tym dużym 3)
trescu (Rumunia) o2.6l.39; 27) Rzeźni wodników.
l prezes PZ Kol. mogli przyjechać rze wyścigowym. Był na Olimpiadzie nować
Olsen (Dania) 60.29.16
wysiłku
znormalizuje
się.
Inaczej
nie
Tegoroczne wyścigi motocyklowe
ki (polska) 62.6l.59) 28) Punkkinen
do Włoch i Francji i mogli zobe- w r. 1948 z mistrzem olimpijskim wytrzyma wysiłku trwającego 14 dni. 4) Spalazzi (Włochy) 60.36.19
(Finlandia) 63.01.14,
o mistrzostwo Warszawy organizo-'
Ghelll, a w Amsterdamie w tym sa
6) Sandru (Rumunia) 60.44.37
tzyć jak tam są traktowani nasi mym
roku
na
mistrzostwach
Europy
wane
są przez Sekcję Motorową
De
Grand!
Pinelli
niewątpliwie
ma
O)
Hiegert
(Francja)
61.00,12
29) Motyka „Gwardia" Kraków
Mnatorzy. Zrozumieją oni wtedy Z wicemistrzem Włochem Messlną.
rację. Ma przecież za sobą 20 lat 7) Wójcik (polska) 61.02.42
83.27.20, 30) Arata, Wiochy 63.28.52, 31) KS Związkowiec.Skra i Sekcję Mo
łioje słowa, które często powtarza
Ghella 1 Messina to jego pupile. Mi pracy w kolarstwie. Może więc ko 9) Lemay (Francja) Gl.04.3e
Gehri, Szwajcaria 63.37.05, 32) Naidin, torową ZS Gwardia Warszawa.
łem, że o wiele za dużo nam dano. strzostwo przez nich zdobyte w dużej larze polscy wezmą jego rady sobie ' 6) Ali* (Francja) ei.15.28
Rumunia 63.43.28, 33) Makila, Finlan
Informacje — w kofnltecie orgaDziękuję tą drogą wszystkim or- mierze zawdzięczają De Grand! Pi- do serca.
Jan Rakoczy
10) Nowoczek (Polska) 6i.19.32; tt) dia 63.47.27, 34) David, Francja 63.54.42, T'-n-.-inyrn
przy ul. Wawelskiej 5.
earn
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Dwa

dni

startów lekkoatletów Vasasu

59.57-nowy rekord w młocie Węgra Nemetha

na

Doskonała

boisku

forma

Dwudniowe zawody lekkoatlety«
ne o charakterze międzynarodowym
odbyły się w Katowicach z okazji
25-lecia Śląskiego OZLA. Oprócz
drużyny polskiej, w najlepszym ze
stawieniu, na jaki nas w tej chwili
stać, który niebawem wyjedzie do
Bukaresztu i Pragi, na starcie sta
nęli lekkoatleci najsilniejszego aka
demickiego klubu węgierskiego Va
sas, w którego składzie znajdują się
mistrzyni olimpijska
'
'
w skoku w
dal Gyarmati i mistrz olimpijski w
rzucę młotem Nemeth.
W pierwszym dniu z Polaków zadowolili jedynie nieliczni. Błysnął
formą Adamczyk w skoku w dal.
Niestety, zawodnik ten w dniu tym
nie miał szczęścia. Jego wszystkie
skoki w granicach 7,50, były spalo
ne. Jeden z nich zmierzony, na wy
raźne życzenie publiczności, wynosił
nawet 7,59! Poza konkursem uzyskał
Adamczyk wynik 7,36. Sprinterzy
nasi również nie mieli szczęścia.
Przegrali do Węgra Barthy, który dy
sponowa* doskonałą końcówką i
wyprzedził Kiszkę, prowadzącego
bieg do 90 m.
Gyarmati pokazała naszym za
wodniczkom jak należy biegać przez
płotki, skakać wzwyż. Posiada ona
wyjątkową skoczność i lekkość kro
ku. Gyarmati ustanowiła nowy re
kord Węgier w biegu na 80 m pi.
11,7. Dużą niespodzianką było zwy
cięstwo młodej zawodniczki Konikówny w rzucie dyskiem. Z łatwo
ścią pokonała Dobrzańską i Węgier
kę Zolnay wynikiem 37,18, udawad
niając, że ma duże możliwości w tej
konkurencji. Dobrze spisała się rów
nież i Cieślikówna, uzyskując w
przedbiegu na 100 m 12,6.
Bieg na 400 m, pod nieobecność
najlepszych
Węgrów - (Boholmati) wygrał po zaciętej walce,
Mach, którego cechuje ambicja i
nieustępliwość w walce. Kiszka mi
mo, że przegrał na 100 m, zabłysnął
doskonałą formą w sztafecie 4X100
i jemu właściwie mamy do zawdzię
czenia zwycięstwo nad drużyną Vasasu, Czas 42,9, osiągnięty mimo
złych, jak zwykle, zmian, świadczy
O tym, że zespół nasz, jeżeli popra
cuje nad techniką zmian, może li
czyć na dużą poprawę czasu.
W drugim dniu największą sen
sacją był wynik Nemetha w rzucie
młotem. Uzyskał on go za trzecim
rzutem, demonstrując doskonałą
formę. Nemeth przerastał naszych
zawodników o... 11 m. Masłowski
zbliżał się do .pięćdziesiątki“, nie
mógł jednak 0 nią zahaczyć,
Stawczyk w biegu na 200 m udo
wodnił, że jego wynik w Budapesz
cie nie był przypadkowy, jak to
niektórzy rozgłaszają. Pobiegł lek
ko 21,8, a więc lepiej od starego
rekordu Polski Trojanowskiego.
Wynik katowicki do nadesłania pro
tokołów z Budapesztu jest oficjal
nym rekordem Polski. Tak Węgrzy
jak i sprinterzy krajowi, nie byli
dla Stawczyka konkurencją, prze
wyższał on ich przynajmniej o kla
sę.
Miłą
niespodziankę
sprawiła
Gburkówna z Grudziądza w skoku
w dal. Nawiązała ona równorzędną
walkę z mistrzynią olimpijską, uzY.
skując w ostatniej kolejce skoków
taki sam wynik jak Węgierka,
Wprawdzie Gyarmati od czasu gdy
interesuje się innymi konkurencja
mi i uzyskuje w nich dobre wyniki,
nie stanowi już w skoku w dal tej
klasy, którą miała w okresie Olim
piady, ale nie umniejsza to sukce
su Polki. Trzeba przy tym dodać,
że Gyarmati miała 4 skoki spalone.
Dobry wynik uzyskał Węgier
Klics w dysku, ponad 48 m. Nie
miał on jednak konkurencji. W ku
li najlepszym był Adamczyk, który
osiągnął swój rekord życiowy.
Z biegów najciekawiej wypadłe
800 m. Statkiewicz dobrze rozwią
zał konkurencję taktycznie i mimo
uporczywych ataków Węgra Bekasa
na finiszu wyszedł ,z nim zwycięsko.
Czas 1.56 dobry. Trzecim był Werbliński z Bielska, który zbliżył się
do granicy dwóch minut i ustano
wił rekord krajowy juniorów. Na
5000 m powtórzyła się historia
z dnia poprzedniego; prowadzili na
zmianę Kielas i Węgier Szilagyi, a
w końcowym zrywie zwyciężył Wę
gier.
W sztafecie szwedzkiej wygrała
nasza drużyna przed Vasasem, Po
prowadził Mach (400 m) i oddał
Pierwszy Buhlowi z przewagą 5 m.
Ten na ostatnich metrach nie wy
trzymał tempa i stracił do Węgra
około 3 m, co jednak z łatwością
odzyskał Stawczyk, oddając pałecz
kę Kiszce z przewagą 8 m. Kiszka
niezagrożony wpadł na taśmę.
W drużynie juniorów doskonale
pobiegł Puchowski na 400 m, de
monstrując bardzo długi i miękki
krok.
Największą atrakcją zawodów był
oczywiście rekord Nemetha. Kie
rownictwo drużyny Vesasu było tak
uradowane sukcesem tego zawod
nika, że jeden z jego członków wy
szedł na maszt Poprawienie rekor
du świata o przeszło pół metra jest
zresztą sukcesem nielada, zwła*
•zeza, że rekord w młocie jest już
poważnie wyśrubowany.
KAZIMIERZ KUCHARSKI
Szczegółowe wyniki. Pierwszy
dzień.
«« m: 1) Gyarmati (W) 11,7 (nowy
rekord Węgier), 2) Peśkówna (P) 12,9;

w

Katowicach

Stawczyka, Adamczyka

3) Janiszewska (P) 13,6; 4) Orzełówna
13,9. 100 m: 1) Bartha (W) 10,8; 2) Kisz
ka (P) 10,8; 3) Buhl (P) 10,9; 4) Puskas
(W) 11 sek. WZWYŻ: 1) Skałbania (P)
1,77; 2) Brzozowski (P) 1,77; 3) Homonnay (W) 1,72. 1500 m: 1) Garay (W)
4,01,2; 2) Potrzebowski (P) 4,09,2; 3)
Kwapień 4,11,2; 4) Czajkowski (P); 5)
Staniszewski. 400 m: 1) Mach (P) 50,4;
2) Antal (W) 50,9; 3) Puchowski (P)
51,4; 4) Bartha (W) 51,8. W DAL: 1)
Puskas (W) 6,89; 2) Kiszka (P) 6,88; 3)
Kuźmicki (P) 6,80. Poza konkursem
Adamczyk 7,36. OSZCZEP: 1) Sumiń
ski (P) 56,57; 2) Szendzielorz 53,15; 3)
Sidło 53,08; 4) Szelest 50,88; 5) Zasada
... ............
Heine

bije

47,03."DYSK PAN: 1) Konikówna 37,18;
2) Dobrzańska
>_i z,omai
Ł 36,95;: l3)
Zolnai lw
(W)>
34,80. 3000 m: 1) Sztlagyi
"" (W) 8,58,8;
° =° °- 2)
Rielas (P) 9,00,2; 3) Biernat (P) 9,10,2;
4) Olesiński (P) 9,14,4; 5) Niemczyk
9,35. WZWYŻ PAS: 1) Gyarmati (W)
1,52; 2) Rączewska 1,42; 3) Herdówna
1,42; 4) Lesznerówna 1,42. KULA PAS:
1) Bregulanka 12,15; 2) Konlkówna
11,91, 4x100: Polska w składzie: Kisz
ka, Mach, Stawczyk i Buhl w 42,9; 2)
Vasas — Budapeszt 43,4.
W drugim dniu uzyskano następu
jące wyniki:
110 m pł.: i) Ogłobin — Warszawa
15.7; 2) Gralka — Śląsk 16.8; 3) Mu-

rekord

na 10.000
HELSINKI (tel.), Viljo Heino w
drugiej próbie poprawienia rekordu
światowego na 10.000 m uzyskał czas
29,27,2 min., a więc o równą sekun
dę lepiej od dotychczasowego rekor
du Czechosłowaka Emila Zatopka,
ustanowionego w tym roku w czerw
cu w Ostrawie.
Heino był poprzednio posiada
czem rekordu na tym dystansie i to

Viljo Heino

i

Zatepka

m

od roku 1944. Jego ówczesny wynik
wynosił 29,35,4. Zatopek poprawił
go więc dość poważnie. Finowie nie
mogli przeboleć straty tego rekor
du. Nazwiska ich zawodników zni
knęły bowiem z wynikiem Zatopka
ze wszystkich dystansów olimpij
skich w tabeli rekordów, już po
przednio wymazane w lwiej części
przez Szweda, G. Haegga.
W piątkowym biegu Heino miał
po drodze następujące czasy: na
1000 m — 2,32,2 min., na 3000 m —
8,47,8 min. (Zatopek 8,431), 5000 m —
14,41,0 (Zatopek 14,39,5). Jak widać
z tego, Fin przy swym rekordzie
biegł pierwsze 5000 m wolniej od
Zatopka. Również finisz Heino nie
był tak błyskawiczny, jak finisz Za
topka, natomiast wypracowanie tern
pa w całej drugiej części biegu nie
mal takie samo jak w pierwszej,
podczas gdy u Zatopka było ono wy
raźnie wolniejsze.

Przy okazji podajemy historię re
kordu świata na 10.000 m:
81.02.4 Shrubb — AngUa
1904
30.58.8 Jean Bonin — Francja 1911
30.40.2 Hitóla — Finlandia
1921
30.35.8 Hitóla — Finlandia
1924
30.06.2 Nurmi — Finlandia
1924
30.05.6 Salminen — Finlandia 1937
30.02.0 Maekj — Finlandia
1938
29.52,6 Maeki — Finlandia
1939
29.35.4 V. Heino — Finlandia 1944
29.28.2 Zatopek — CSE
1949
29.27.2 V. Heino — Finlandia 1949

Gburkówny

Tenisowe

mistrzostwa

ZABRZE. Tegoroczne indywidualne
tenisowe mistrzostwa Śląska zgroma
dziły 38 zawodników, reprezentują
cych 26 klubów.
Gra pojedyncza pań: Kamińska —
Nandrela 6:0 6:0; Gurawska — Gurmakowa 2:6, 6:4, 6:2, Dudzikówna —
Roziołkowska 6:0 6:2; Skowrońska
— Szatkowska 6:0. 6:0: Piontkcwa —
Kańska 6:0, 6:3; Dudzikówna — Strypkowa 6:4, 6:0; Parnowska — Wilko
wa 6:4. 6:2; Dudzikówna — Skowron
aka 6:3. 6:8, 7:5.
Gra pojedyncza panów: Jura — Ru
dolf 4:6, 6:0. 6:1; Kurman — Kopacz

I cha B. — Śląsk 17.8. 200 m: 1) Stąwczyk — Poznań 21.8; 2) Bartha — Vasas 22.2; 3) Buhl — Szczecin 22.8; 4)
Antal — Vasas 23.1; 5) Tima — Va
sas 23.3; 6) Będkowski — Sosnowiec
23.8. 800 m: 1) statkiewicz — Warsza MWHMMHWMMMe«
wa 1.56.0; 2) Bakos — Vasas 1.56; 3)
Werbliński — Bielsko 2.00.1 — rekord
Zawady pływackie
Polski juniorów; 4) Staniszewski —
Warszawa 2.02.4; 4) Czajkowski —
Warszawa 2.03. Dysk: 1) Klics — Va
sas 48.45; 2) Praski — Zabrze 41.46; 3) w Rybniku i Zabrzu
Krzyżanowski — Gdańsk 38.90; 4) Hof
man B. — 36.26. Kula: 1) Adamczyk RYBNIK. Odbyły się tu pierwsze
— Poznań 14.79; 2) Krzyżanowski 14.60; po wojnie zawody pływackie.
3) Praski 14.20; 4) Klics 13.16; 5) Pus 100 m dow. — 1) Proce! 1.04; 2) Fu
kas — Vasas 12.45. 5000 m: 1) Szilagyi dała 1.10.0. 200 m dow, — 1) Procel
— Vasas 15.39.8; 2) Kielas — Gdańsk 2.23.8; 2) Solar (Gliwice) 2.53.2; 100 m
15.44.4; 3) Jurzak — Bielsko 16.48. wznak — 1) Wąs (Katowice) 1.21.5;
Tyczka: Hommonay — Vasas 3.90; 2) 2) Langer (Gliwice) 1.22.2. 100 ni klas.
Morończyk — Warszawa 3.70; 3) Krze- — 1) Szołtysek (Kat) 1.18.0; 2) Kuklok
siński — Warszawa 3.50; 4) Szendzie- (Gliwice) 1.21.8. 200 m klas. — 1) Ku
lorz. Młot: 1) Nemeth — Vasas 59.57, łtiok (Gliwice) 2.55.8; 2) Szołtysek
nowy rekord świata. Stary rekord (Kat.) 2,59.0. 5X50 m dow. — Katowi
należał również do Nemetha i wyno ce 2.38.6; 2) Gliwice.
sił 59.02 m.
KOBIETY: 100 m dow. — 1) Zawat) Masłowski — Bydgoszcz 48.50; 3) dówna
(Kat: 1.29.9; 2) Szafronów.ia
Deja — Śląsk 40.92. W dal pań: 1) (iKat) 1 32.4.
100 m wznak — 1) KaleGyarmati — Vasas 5.40; 2) Gburkówna towa (Gliwice)
2) Szafran (Kai)
6.40; 3) Gębolisówna — Śląsk 5.27; 4) 1.37.6, 100 m 1.36.8;
klas. — "1) Kaletowa
Moderówna — Łódź 5.24; 5) Cleśli1.35.0; 2) Dąbkówna (Kat)
Kówna —Poznań 5.18; 6 )Kowalska (Gliwice)
6.11 — rekord Polski juniorek. Wszy 1.40.4.
stkie zawodniczki z wyjątkiem Wę JUNIORZY. 100 m dow. — 1) Sznaj
gierki i Moderówny ustanowiły swoje der (Gliwice) 1.17.8; 2) Borowski (Gl)
rekordy życiowe. Trójskok: 1) Hof
100 m klas. —- Kotor (Gliwice)
man Marian — Katowice 14.53, naj 1.18.0;
21 Grys (Kat) 1.31.4.
lepszy polski wynik powojenny, 2) 1.28.8:
JUNIORKI.
klas, — 1) WendKuźmicki — Łódź 13.89 (rekord życio ke (Kat) 1.46.2;1002)mGlelnerówna
wy); 3) Weiberg — Śląsk 13.82; 4) 1.49.8. MŁÓDŹ. 50 m klas. — 1)(Kat)
Ja
Krzyżanowski 12.50. Sztafeta szwedz gielski (Gliwice) 46.0 sek.; 2) Karnet
ka: 1) Polska, w składzie: Mach (Gliwice) 46.7 sok.
<400 m), Buhl (300 m), Stawczyk
(200 m) i Kiszka (100 m) 1.59.4, 2) Va Po zawodach odbyły się pokazowe
sas 2.01.7; 3) juniorzy polscy 2.04. skoki Bredlicha z Siemianowic oraz
4 x 100 m pań: Reprezentacja (Słom- mecz piłki wodnej Stal Katowice —
ezewska, Moderówna, Gębolisówna, Stal Gliwice 5:3 (2:0). Bramki dla Ka
Gburkówna) 51.0 — nowy rekord Pol towic zdobyli Wąs i Procel po 2 oraz
ski; 2) Drużyna kombinowana 52.2. Piwko 1, dla Gliwic Krauze, Fudała i
Węgiel po i.
5,514w dal
ZABRZE. Pływackie zawody Górni
Zabrza i Janowa. MĘŻCZYZN!:
KRAKOW. Na zawodach lekkoatle ków
100 m dow.: 1) Szafron (J) 1,09,9. 2)
tycznych, zorganizowanych % okazji Ramola (Z) 1,10,2. 200 m dow.: 1) Ra
rozpoczęcia roku szkolnego, w któ mola (Z) 2,41,0, 2) Szafron (J) 2,49.9.
rych brała udział reprezentacyjna 100 m wznak: 1) Zombek (Z) 1,20,7, 2)
kadra lekkoatletek polskich. Gbur Dłucik (J) 1,28,5. 100 m klas.: 1) Ber
kówna uzyskała najlepszy powojenny nard (Z) 1,24,1, 2) Serafin (Z) 1,27,2.
wynik w skoku w dal — 5.51 m, Dru 200 m klas.: 1) Serafin (Z) 3,10,1, 2) Ko
gie miejsce w tej konkurencji zajęła nieczny (J) 3,12,1. 3x100 zmlenn.: 1)
Gębolisówna, osiągając 5.20 m. 3 Mo Zabrze 4.06,6, 2) Janów 4,25,0. 5x50 m
derówna — 5.08 m,
dow. 1) Janów 2,41,2, 2 )Zabrze 2,58,5.
100 m — 1) cieślikówna 12.8; kula JUNIORZY: 100 m dow,: 1) Musloł (J)
— Bregulan.!;a 12.28 m; 2) Konikówna 1,17,8, 2) Mańczyk (Z) 1,19,0. 100 m
11.56 m; wzwyż — Ronczewska i Le- wznak: 1) Grychnik (Z) 1,30,2, 2) Bacz
(Z) 1,37,4. 100 m klas.: 1) Salwiczek (Z)
sznerówna uzyskały po 1.41 m.
W konkurencji męskiej: bieg na 1,28,0, 2) Bronia (J) 1,30,0. 3x100 m
1.500 m — Trojak (Ogniwo Cracovia) zmień.: 1) Zabrze 4,16,7, 2) Janów
4.32.06 ; 4x100 m — 1) Gwardia Wisła 4,35,0. 5x50 dow.: 1) Zabrze 2,51,5, 2)
Janów 2,53,9.
46.2; 2) Ogniwo Cracovia 47.0.

Piłkarze Śląska i Zagłębia wystartowali do

W ub. niedzielę wyruszyły piłkarskie zespoły Śląska do
walk o punkty. Ogółem na starcie stanęło 98 drużyn. Rów
nocześnie i w okręgu Zagłębiowiskim rozpoczęły się mistrzów
skie rozgrywki piłkarskie.
Okręg Opolski oraz pod okręgi Rybnik i Bielsko, rozpch
czynają rozgrywki w nadchodzącą niedzielę, 11 bm.
A klasa Śląska
Grupa I
2
Górnik Katowice
2
Górnik Kátowlce-Llgota
2
Orzeł Wein«wiec
2 2:1
Górnik Załęże Dąb
1:2
Górnik Kostuchna
o
1:3
Ruch Ib Chorzów
o 1:7
Kolejarz Piotrowice
o 0:4
Kolejarz Katowice
KOLEJARZ KATOWICE — GÓR
NIK KATOWICE 0:4 (0:1). Goście
odnieśli
zasłużone zwycięstwo.
Bramki dla gości uzyskali: Wiśniew
ski 2, Bawarski i Czekański po 1.
GÓRNIK LIGOTA — KOLEJARZ
PIOTROWICE 7:1 (2:1). Gospoda
rze zagrali doskonale, strzelając
bramki przez Proksza 4. Drozdka
Halki i Gruszki,
GÓRNIK ZAŁĘŻE DĄB - GÓR
NIK KOSTUCHNA 2:1 (1:0). Ciężko
wywalczone zwycięstwo gospoda
rzy, dla których bramki zdobyli Pi
larski 1 Przybylok.
RUCH Ib CHORZÓW — ORZEŁ
WEŁNOWIEC 1:3 (1:0). Gra bardzo
ostra. Sędzia nie był w stanie opa
nować sytuacji. Bramki dla gości
uzyskał Kużnik.

Grupa 11
I 2:0
Górnik Mysłowice
I 7:3
Budowlani Mysłowice
I 2:1
Wisła Brzezinka
I 3:3
Gwardia Katowice
I 2:3
Górnik Janów
> 1:3
Stal Świętochłowice
I 3:7
Stal Szopienice
I 0:2
Chemik Dąbrówka Mała 1
GWARDIA KATOWICE — GÓRNIK JANÓW 3:2 (3:1). Niespodzian
kę sprawiła Gwardia, zwyciężając
mistrza Śląska Górnik z Janowa,
Bramki dla gospodarzy zdobyli Hachórek, Lubas i Wróbel dla gości
Stawowy i Górecki.
WISŁA BRZEZINKA — ŚLĄSK
ŚWIĘTOCHŁOWICE 2:1 (1:0). Za
służona wygrana Brzezinki. Bramki
uzyskali Krzempek i Bożek.
BUDOWLANI MYSŁOWICE —
STAL SZOPIENICE 7:3 (1:2). Sę
dzia usunął z boiska gracza Budow
lanych, Mikundę. Bramki zdobyli:
Pofrwa i Kret.
CHEMIK DĄBRÓWKA — GÓR
NIK MYSŁOWICE 0:2 (0:1). Goście
zagrali bardzo ambitnie,, uzyskując
bramki przez Kryzę i Bożka.

Grupa III
Azoty Chorzów
Górnik Mlchalkowice
Orzeł Naklo
Stal Siemianowice
Górnik Piekary
Stal Tarnowskie Góry
Górnik Radzionków
Piast Pawłów
GÓRSTAL NOWY BYTOM
NIK CHROPACZÓW 4:0 (2:0). Mecz
odbył się w Nowym Bytomiu.
GÓRNIK MAKOSZOWY — GÓR
NIK ORZEGÖW 1:1 (1:1). Mecz na
dwie minuty przed zakończeniem
przerwano z powodu bójki.
GÓRNIK RUDA — GÓRNIK
WIREK 2:2 (1:1). Wynik końcowy
odpowiada przebiegowi gry. Bram
ki dla miejscowych zdobył Pohl.

STAL ŁAGIEWNIKI — GÓRNIK
CHORZÓW 3:0 (0:0). Bramki uzy
skali Byczek, Matuszowie i Rak.
Grupa IV
Stal Nowy Bytom
1 2 4:0
3:1
1
Stal Łagiewniki
Górnik Makoszowy
1 1 1:1
Górnik Orzesze
1 1 1:1
1 1 2:2
Górnik Ruda
1 1 2.2
Górnik Wirek
Górnik Chorzów
1 0 1:3
Górnik Chropaczów
1 0 0:4
GÓRNIK MICHAŁKOWICE —
GÓRNIK RADZIONKÓW 1:0 (0:0).
Jedyna bramka padła krótko przed
zakończeniem, ze strzału samobój
czego.
AZOTY CHORZÓW — PIAST
PAWŁÓW 2:0 (1:0). Po fair grze
zwycięstwo przypadło gospodarzom.
Bramki zdobył Suszczyk.
GÓRNIK PIEKARY — STAL
SIEMIANOWICE 1:2 (1:1). Goście
zdobyli bramki przez Pajkę i Dudka.
ORZEŁ NAKŁO — STAL TAR
..... 
NOWSKIE GÓRY 3:1 (3:0). Niespo
dziewana wysoka porażka gości.

w

Gimnastyka na Śląsku
KATOWICE. — Tegoroczne mi
strzostwa gimnastyczne, które od
były się na boisku Zgody w Świę
tochłowicach, przyniosły zwycię
stwa: v.' stopniu wyższym w konku
rencji mężczyzn Dudzie (Górnik
Radlin) 66,2 pkt. przed Świątkiem
(Orzeł Brzeziny) 56,3 pkt. i Zokiem
J. (Orzeł) 55,8 pkt.; w konkurencji
kobiet Jastrzębskiej (Górnik Ra
dlin) 57,4 pkt. przed Fliszową Kry
styną (Górnik Niewiadomi 51,3 pkt.
i Najderską Ireną (Niewiadom) 32,8
pkt.
Organizacja zawodów bardzo do
bra chociaż znaczną część zawod
ników startowała poraź pierwszy.
Do mistrzostw stanęło ogółem 214
zawodniczek i zawodników, w tym
120 mężczyzn i 94 kobiet. Jest
wśród nich wiele obiecującego na
rybku.
Szczegółowe wyniki mistrzostw
podamy w następnym numerze.
BIELSKO, (tel.) W towarzyskim me
czu bokserskim Stal pokonała Ogniwo
9:7. Gurawski (S) zwyciężył Szarego,
Skowronek (S) znokautował w II star
ciu Słowika. Rudner (S) zremisował z
Świderkiem. Checht (S) uległ Zyg
muntowi. Zalewski (S) przegrał przez
k. o. w I rundzie do Romaniuka. Ka
szuba (S) wygrał przez dyskwalifika
cję Banasia. Szczyrba (S) został zno
kautowany w I starciu przez Dobija.
Kret (S) zwyciężył z Kubicą.

gając zespołowi Gwardii dla której
bramki zdobył Mróz. Tabela rozgry
wek. przedstawia się następująco:
'
Stal Będzin
Stal Warta Zawiercie
Gwardia piaski
Stal Olkusz
Stal Dąbrowa Górnicza
Górnik Grodziec
jedność Myszków
Górnik Zagłębiania
Górnik Sosnowiec

piłkarstwa

lat

Bielsku

6:1, 6:2: Hofman — Kokot 6:1. 2:6,
6:1: Kołcz — Kowalski 6:2. 1:5. 8:2;
Galert — Jędrysik 4:6. 7:5; Hrobok —
Bakiewicz
6:0,
6:0; ____
BuchaJik Mą_
_____
dry 7:5.
- - 9:7:
—
- - — Skarżyński
Hrobok
7:5. 4:0. 4:6; Bacelt — Jędrzejowski
6:8, 6:0; Grzelewski — Neuman 6:1,
6:1; Chytrowski — Jura 6:0. 6:1; Níe— Grzelewski 6:2, 6:0; Bratek —
Rosel 6:2, 6:2; Niestrój — Waltee 6:0.
6:0; Gubsfeld — Polarczyk 6:0. 6:2;
Kołcz — Skarżyński 6:3. 7:5.
strzostw uzyskano następujące wy
niki:
Półfinały pań: Piątkowa — Pawło
wa 6:0. 6:0; Popławska — Dudzików
na 6:3, 6:2.
panowie, ni runda — Kołcz — Skaz
żyńskl 6:3 0:6; Gutzłeld — Tatarczyk
6:0. 6:2, Chytrowski — Listel 6:3, 6:1;
Kannan — Jechemczyk 6:1. 6:4: Buchalik — Mandry 7:3. 9:7. Ćwierćfi
nały: Bratek — Kołcz 3:6, 6:2. 6:4;
Chytrowski — Gutzłeld 6:2. 6:2; Nie
strój — Kurman. Buchatik — Wojcie
chowski 6:0, 63. Półfinał Buohalik
— Niestrój 2:6. 6:3; 61; Chytrowski
— Bratek 6:1. 5:7. 2d (niedokończony).
Gra podwójna: Bratek: Wojciechów
ski — Listel; Karman 6:4; 6:1; Kołcz;
Tatarczyk — Gutzfeld, Skarżyński
6:4: 6:3. Gra mieszana: Skrzypków#a;
Kozioł — Dudzikówna; Mondry 6:0;
9:7: Popławska: Chytrowski — małż.
Górniakowie 6:0; 6:1; Popławska;
Chytrowski — Skmzypcówna, Kozioł
6:0; 6:3.

mistrzostw

dz-iewanle zacięty opór Górnika z
Grodżca Bramki dla Stali zdobyli:
Kulawik 2 i MstowSki 1; dla Górni
ka Rojek i Nikiel po 1. Widzów Ok.
3.500.
STAŁ BĘDZIN — GÓRNIK CZE
LADŹ 4:0 (2:0). Wysokie zwycięstwo
gospodarzy dlą których bramki uzy
skali: Prostacki 2; Waś 1 Gemza po
1. — Sędziował Wlniuk dobrze.
GÓRNIK (ZAGLĘBIANKA) BĘDZIN
— GWARDIA PIASKI 1:4 (1:2). Gospo
darze zagrali stosunkowo słabo, ule-

25

Śląska

i

Radzionkowie

BIELSKO. W ramach uroczystości 25
lecia podokręgu Bielsko-Biała roze
grano 4 spotkania międzymiastowe,
które przyniosły następujące wyniki:
Wadowice — Bielsko 3:2 (1:1), Cie
szyn — Biała 6:2 (5:2), Brzeszcze —
Pszczyna 2:1 (1:1), Dziedzice — Żywiec
2:0 (2:0).
RADZIONKÓW, — W tych dniach
Górnik — Ruch z. Radzionkowa ob
chodził 30 rocznicę swego istnienia.
Sportowcy Górnika własnymi siłami
wybudowali, boisko sportowe wraz z
bieżnią.
Idąc w kierunku umasowlenla spor
ES klasa
tu w swojej okolicy ZKS Górnik —
Ruch nie zapomniał o sporcie wyezy
nowym. Jedenastka piłkarska zdoby
GRUPA I: Podlesianka — Spójnia GRUPA III: Urania Kochlowlce — ła mistrzostwo grupy TT A klasy i
Tychy 3:1 (2:1), Papiernia Czułów — Pogoń Chorzów 2:2 (0:2), AKS Ib — Jest nadzieja że w najbliższych roz
Związkowiec Katowice 4:5 (1:5), Stal Śląsk Kończyce 1:3 (1:1), Górnik Btel- grywkach osiągnie upragniony awans
Mikołów — Ogniwo Łaziska 2:2 (1:1), szowlce — Czarni Czarny Las 3:2
- - (2:2). do drugiej ligi. W czasie uroczysta.
Chemik Wyry — Górnik Łaziska 0:2
6ci najlepszy piłkarz zawodnik i za
Śląsk Kończyce
(0:1).
3il ; razem trener Sołtysik zapewnił za
3:2 rząd towarzystwa 1 kolegów, że nie
2 0 Górnik Bielszowlce
Górnik Łaziska
2:2 : ma zamiaru zmieniać barw klubo
3:1 Urania Kochtowlce
podlesianka
. i. .
2:2 wych mm o iż miał liczne propozy
:;4 oęuń Chorzów
Związkowiec Katowice
2:3 cje ze strony zespołów ligowych.
2:2 Górnik Świętochłowice
Stal Mikołów
AKS
Ib
Chorzów
1:3
2:3
Również boks jest silnym puniktęm
Ogniwo Łaziska
4:5 sęp Godula
papiernik Czułów
Górnika. W swojej ó-ernce mają wica
1:3
mistrza Śląska Ślązaka. Całą swoją
Spójnia Tychy
63
Chemik Wyry
GRUPA IV: Orzeł Brzeziny — Che- ■u-zyszłość buduje Górnik "a miodzie
Odra
....
__ Mla- ży.
LZS mik Strzybnlca 4:1 (2:1),
___ __ li:
__ Chemik
„... Bieruń -___
grupa
Orkan Wielka Dąbrówka
Chełm 2:1 (1:1), Stal Ib Katowice — steczko
W czasie uroczystości jubileuszo
'
Repty
— Swier2:1
(1:0),
oraz
Zgoda
Górnik Wesoła 2:4 (1:1). LZS Imielin
wych odbyto się otwarcie reowowyKraso- klaniec 3:1 (2:0).
— Piast Lędziny 5:0 (3:0), LZS
"
budowanego
boiska sportowego w
■
0:2 (0:0).
wy — Unia Kosztowy
Orzeł Brzeziny
i oin.ośc' przedstawicieli władz, or1
LZS Imielin
- -»•i.nfi politycznych I potocznych,
Zgoda Repty
Unia Kosztowy
1
Odra Miasteczko
Na wstępie przemówił preces Górni
Chemik Bieruń
Orkan Dąbrówką Wielka 1
ka ob. Błachut który podkreślił wy
Górnik Wesoła
Świerklaniec
siłek wszystkich sportowców przy bu
Stal Ib Katowice
Chemik Strzybnlca
dowie boiska. Następnie rozegrano
LZS Krasowy
RKS BoruBZOwlce
szereg spotkań towarzyskich: Ruch
Piast Lędziny
Radzionków — Orzeł Naklo 1:1 (1:1);
Ruch Radzionków — Unia Strzybntklasa Zagłębia
ca 1:1 (0:1); Unia Strzybnlca — Orzeł
Nakło Ul (0:0); Ruch — Okocim 4:2
(3:1). W spotkaniu Juniorów Ruch —
5:0 (3:0); Górnik Piekary
SOSNOWIEC (mach) Pierwsza nie wagę posiadali gospodarce. Bramki Świerklaniec
Świerklaniec 3:0 (3:0; Górnik Piekary
dla
gospodarzy
zdobyli:
Kelbe
2;
Weldziela rozgrywek piłkarskich o mi— Stal Zabrze 3:2 (1:1); ZKS ConcorKtwo zagłębiowskiego _ OZPN przy hard 1 Książek po 1.
ków 2:1 (1:1),
już w pierwszą niedzielę kli
JEDNOŚĆ MYSZKÓW — STAL OL
ka niespodzianek. Czołowe zespoły KUSZ
2:6 (0:5). Beniamlnek klasy A
zeszłorocznych rozgrywek Górnik uległ na
własnym terenie drużynie
KOŹLE. Młodzi sportowcy Koźla po
Czeladź 1 Górnik (Zaglębtaraka) Będzin
Stall: Goście zapewnili sobie zwy witali nowy rok szkolny rozgrywając
cięstwo
już
w
pierwszej
połowie.
spotkanie piłkarskie z I-szą' B miej
-GÓR
NIK SOSNOWIEC 4:0 (2:0). Gra na Bramki dla Jedności uzyskali: Zuch- scowego Związkowca, wygrywając 10:3
(3:2). Bramki dla zwycięzców zdobyli:
dobrym poziomie. Zdecydowaną prze rnańskl 1 Cupiał (z karnego) po 1.

Rudzki 7, wójcik, Szrajber oraz HO■
_
________
rak po__1.„Dla Związkowca
Huzia 2 1
Młynek 1. Godnym podkreślenia jest
fakt, iż całkowity dochód poświęcono
na Odbudowę Warszawy.

A, NOWICKI — WARSZAWA. — List
przekazaliśmy fotoreporterowi. kto
ry załatwi sprawę.
■J. FISZER — SOSNOWIEC.— W spra
wie tabeli fińskiej prosimy zwró
cić sie do PZLA w Warszawie,
ul. Puławska 3a, Rekord godzin
nej jazdy na rowerze należy do
Bryszkego (dawn. Warsz. Tow.
Cykl.) i. wynosi 39.440 m. Rekord
ustanowiony został w 1931 r.
STALI CZYTELNICY Z TARNOWA.—
Dziękujemy za pozdrowienia z
Krynicy.
TAO KUMAŁA - PYSKOWICE. —
Na meczu Śląsk — Kraków było
około 20.000 widzów. Stadion Ru
chu może pomieścić około 50.000
widzów.
CZERWIŃSKI MARIAN — NOWE
MIASTO.
_
Zasx’* rzeczywiście
.
pomyłka. Właściwa cyfra powinna
być 100 a nie 110 jak nawet Pan
poda,je. Rowerów wyścigowych jest
na razie duży brak. Niewątpliwie,
że po ,Tour de Fotogne" sytuacja
się poprawi. Zwiększenie popu
larności kolarstwa na pewno przy
spieszy krajową produkcję rowe
rów wyścigowych. Sprawa wyjaz
dów zależy w dużej mierze od
sprawnego działania zainteresowa
nego związku. Prosimy nadesłać.
Zobaczymy.
1
„MIŁOŚNIK SPORTU1'. — Prosimy
zwrócić się do Polskiego Związku
Tenisowego w Warszawie.
STRZELECKI ROMAN — PŁOCK. —
W sprawie brakujących numerów
nadejdzie odpowiedź od admini
stracji. której przekazaliśmy list.
Cykl artykułów — o które Panu
chodzi — z wyjątkiem K. Kuchar
skiego zakończyliśmy. Odpowiedź
w sprawie rekordów podamy póź
niej.
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Opowiadania o przeżyciach naszych mistrzów

Decydujący

.

Z kolei, zgodnie z zapo wiedzią, podajemy trzecie opo
wiadanie o przeżyciach nas zych
czołowych
sportowców.
Pierwsze dwa dotyczyły Wa cka Kuchara i Jana Łazarskiego.
Dzisiejsze — „Decydujący set" przypomina walkę Jadwigi
Jędrzejowskiej o prymat w tenisie światowyr na kortach
Wimbledonu. Następne opo władanie, p. t. „Trzy wyprawy" —
przypomni szczegóły starto w najlepszego dotąd naszego średniodystansowca Kazimierza Kucharskiego.

czek,, w ich zachowaniu, możliwo
ści wysnucia wniosków o wyniku
spotkanie.
Przy akompaniamencie ogłuszają
cych braw, Round wygrała pierw
szego seta 6:2. Anglicy odetchnęli
z ulgą. Nie będzie niespodzianek.
W kilka minut później zmienili zda
nie.
Jędrzejowska,
poznawszy
wszystkie słabe strony przeciwnicz.
ki, zagrała . wspaniale. Prysnął lek
ki niepokój, jaki ogarnął ją przed
walką, zmaleli, znikli niemal wszy
scy widzowie — pozostała tylko
Round, którą należało pokonać.
Kilka zaledwie braw wtórowało
zakończeniu zwycięskiego dla Polki
■seta. 6:2! Po raz pierwszy chyba w
historii Wimbledbnu widzowie wsta
li ze swych miejsc przy rozpoczęcu seta decydującego.
1:0. 2:0! 2:2! 3:2! 4:2! — dla Polki!
Widownia zamarła . .. Jędrzejowska
uśmiechnęła. się zadowolona. Jej
serw. Podrzuciła piłeczkę i — spoj
rzała na widzów. Wszyscy patrzyli
na nią, wszystkie głowy zwrócone
były w jej stronę. W tym momencie
błyskawicą przeleciała jej przez
głowę myśl: „Jeszcze kilka chwil,
a będziesz mistrzynią świata!" Rę
ka, trzymająca rakietę zadrżała lek
ko. Piłka poszła w siatkę. Następna
róWnież. Doznała wrażenia, że odziańo ją w bardzo obcisłe, krępu
jące ruchy ubranie. I znowu siatka
i znowu aut! — 4:3, 4:4! 4:5! — po
wtarzał bezhamietnię sędzia. Zdo
była się na rozpaczliwy wysiłek.
5:5! — powiadomił sędzia widzów,
którzy teraz skandowali jedno tyl
ko słowo: „Round! Round! Round!"
5:6 dla Round! — zawtórował sę
dzia, — 5:7 dla Round!!!
Jędrzejowska, słaniając się po
deszła do przeciwniczki.
— Gratuluję pani! — rzekła spo
kojne.
Należycie oceniono jej gest.
— „Jadża! Jadża! Jadża!" — po
sypały się okrzyki, zagłuszone bu
rzą oklasków. Żaden jednak z wi
dzów nie przeczuwał nawet, ile wy
siłku kosztowało ją opanowanie
przemożnego uczucia, nakazującego

set

MARSYLIA, (teł.) W ramach zawn
łów pływackich w Marsylii, sióstr.'
łanyego Gisele .Tany ustaliła nowy r.
jej jak ( najspieszniej uciec z kor wybuchnęła długo tamowanym pła. kord Francji na dystansie 400 m ,t
tów.
czem, zawierzając hotelowej po dow. w 5,29,6 min. Poprzedni reknra
Dopiero wieczorem, Jędrzejowska, duszce wszystek swój żal i całą go (5,30,4) należał do Thomas.
zamknąwszy się w swym pokoiku, rycz porażki.
MOSKWA. Radziecki Komitet ł»
Spraw Kultury Fizycznej j Sportu
przy Radzie Ministrów ZSRR u.
stali! kadrę reprezentacyjną sia^
karzy radzieckich. Drużynę męska
stanowi 16 zawodników, w tej tir,
tie znani z występów w PolsceSawin; Rewa i Kitajew. Do kadry
reprezentacyjnej powołano 15 zawodniczek. z Czudiną, Smirnowa
i Toporkową na czele
*
ROZWIĄZANIE BATOREGO
CHOTUZOW. Decyzją Okręgowej Ko
misji Związków Zawodowych z dnia
28 sienpnia 1949 r. w miejsce KS Bato
ry Chorzów do mistrzostw piłkar
skich Śląska klasy A grupy II został
dopuszczony Śląsk Świętochłowice.
Siłą rzeczy w klubie, a zwłaszcza w
jego sekcji pięściarskiej powstał roz
łam mający swoje poidłoże przede
wszystkim w dyskwalifikacji .Kowary
i Baza,mika zamiaru zmiany barw
zawodnika Sznajdi-a oraz ciężkiej sy
tuacji- finansowej klubu.
W związku z wytworzoną sytuacją
odbędzie się 5 bm. w Chorzowie —
Batm-ym zebranie na którym m. In.
omawiana będzie sprawa likwidacji
klubu.
W razie likwidacji Batorego. Śląsk
pozbędzie się jedynego przedstawiciela w I lidze pięściarskiej.

Ulicą spacerowało dwóch mło wiem ta tenisistka jedną z najbar
dych studentów. Czytali gazety, w'1 dziej popularnych znakomitości te
pewnej chwili jeden z nich ode nisowych, Krahwinkel — Sperling,
zwał się:
kilkunastokrotną pogromczynię Ję
— W Sopocie koniec tenisowych drzejowskiej i wszyscy niemal li
mistrzostw Polski. Jędrzejowska czyli w skrytości ducha na jej pier
wsze miejsce w turnieju. Dwa krót
znowu mistrzynią.
kie sety 6:1 i 6:2, przegrane z Pol
— Cóż w tym dziwnego — odparł ką, położyły kres wszelkim nadzie
drugi — Nadal jest najlepszą w jom.
Polsce i jedną z najlepszych w Eu
Sensacja na miarę światową wy
ropie . . .
buchła dopiero następnego dnia.
Round wyeliminowała.
Był jednak czas, że Jędrzejowska Angielka Mathieu,
a ,,Jadża" zwy
mogła zdobyć tytuł najlepszej w Francuzkę
faworytkę turnieju, Ame
św'ecie tenis istki. Nasi rozmówcy ciężyła
Marble. W drugim secie
chadzali wtedy do przedszkola, nie rykankę załamała
się kompletnie, i
pamiętają tedy roku największych Marble
wyczerpana morderczym tempem
sukcesów mistrzyni i reprezentant pierwszego,
stawiała
słabiutki jedyki : Polski.
nieoopór.
*
*
•
A Jędrzejowska? Przyjęła fakt,
Wiosna 1937 roku przyniosła Ję zwycięstwa jako coś zupełnie zro
drzejowskiej pierwsze w sezonie zumiałego i naturalnego.
zwycięstwo na arenie międzynaro — Co pani powie n swym sukce
dowej. Podczas spotkania Polska — sie? — zapytywali ją reporterzy.
skład Śląska na lublin
Francja rozprawiła się gładko z
KATOWICE. Druga reprezentacja
— Wzruszyła ramionami.
Henrotin 6:0, 6:3. Wtedy to władze
Śląska
udaje się 11 września do Lu
tenisowe zdecydowały .się wysłać ją
— Ktoś przecież musiał wygrać:..
blina, gdzie rozegra towarzyskie spot
na mistrzostwa Europy Środkowej, — odparła — obie naraz nie mo
kanie z zespołem Lublina. Skład dni
głyśmy tego dokonać.'
jakie odbywały się w Neapolu.
żyny Śląska przedstawia się następu
jąco: Brudny (Stal Katowice), rez.
—
A
czemu
zawdzięcza
pani
zwy

Pojechała. W tydzień później
Szyb (Stal Katowice), Nowak (Na
wszystkie pisma sportowe Europy cięstwa?
przód Lipiny). Danielewski (Górnik
przyniosły wiadomość: „Polka —
— Mam specjalny talizman —
Chorzów), Makowski (Górnik Katowi
ce). Golda (Naprzód Lipiny), cichy
Jędrzejowska w finale mistrzostw uśmiechnęła się — z którym roz
(Stal Katowice). Cholewa (AKS Cho
Środkowej Europy“. Przeciwniczką staję się bardzo rzadko.
rzów), Konieczny (Górnik Wirek),
jej była Niemka Zehden. Rozprawa
— Cóż to za talizman? — posypa
Gocner (Stal Katowice), Hachorek
trwała krótko. Wobec kilku tysięcy ły się pytanie.
(Gwardia Katowice), oraz Wiśniewski
Machnęła kilkakrotnie rakietą
częściowo zadowolonych, częściowo
(Górnik Katowice). Rezerwa Kowacz
zawiedzionych widzów Polka wy przed oczyma zdumionych dzienni
(Stel Katowice), Kik (Pocztowy) oraz
grała pierwszego seta 6:0, aby w karzy i odeszła.
Ber (Stal Łagiewniki).
drugim, bez specjalnego wysiłku
*
*
*
GRUDZIĄDZ. Na stadionie miej
powtórzyć sukces ¡ zwyciężyć 6:3.
skim w Grudziądzu odbyły się towa
Dwie białe sylwetki ostro odcina
rzyskie
zawody żużlowe, między ze
Jeszcze nie umilkły odgłosy rozmów ły się od zieleni trawników. Setki
społami I Lig¡ żużlowej Ostrovia
kawiarnianych znawców „białego par oczu wlepiły się w nie ze spo
(Ostrów)
i Unia Olimpia (Grudziądz),
Jędrzejowska w okresie swej najlepszej formy
zakończone zwycięstwem Unii — 14
sportu“, komentujących dość róż kojną, taksatorską ciekawością, do
szukującą
się
w
budowie
zawodniI
Archiwum „Sportu i Wczasów“ pkt. przed Ostroyią — 13 pkt.
norako zwycięstwo Jędrzejowskiej.
a już następnego dnia „Latający
Bask“, triumfator wielu turniejów
międzynarodowych — Borotra —
doszedł do smutnego wniosku,, że
jednak młode nogi potrafią szyb
Idź. M. Plebańczy-k i
Wodami
północnych szlaków
ciej biegać niż stare. Mając za part
nerkę Włoszkę Manzutto, przegrał
z parą Jędrzejowska —• Kukulievic
6:2, 6:2. Po zawodach Borotra rzeki
z uśmiechem do otaczających go
dziennikarzy:
r-. ■
•_
AiflLSA"
przerzucamy się na północny brzeg, brzeżne szuwary, nadbrzeżne olchy i błąd, zawracamy i po dwu kilome działaniami wojennymi, w upalne'pK
— Zobaczycie! Ta dziewczyna na 9 LIPCA
gdzie
bez
trudu
znajdujemy
.dalszy
zamykająca
choryzomt
ciemna
ściana
ludnie
wyludniła
się
zupełnie.
Tylko
trach
jesteśmy
z
powrotem
na
Fiszy.
robi w Wimbledonie sporego żarnie Piękny słoneczny ranek. W obozie odcinek rzeki Pisz.
Po kilku kilometrach jazdy, opusz liczne dzieciaki są naszymi towarzy
gościmy osiedleńców z pobliskiej gro Z jeziora wpływamy na cudownie wiekowego boru.
szania . ..
czamy las. Po kilku dalszych osiąga szami, podziwiając a zapewne i za
mady. W serdecznej rozmowie dowie
Urzeczeni pięknem — nieskażonej w my
uroczysko wodno-leśne. bijące swej
miasteczko BARCZEWO. Tu Pisz zdroszcząc nam łodzi.
diujemy się, że są bardzo zadowoleni piękne
pierwotniości — natury, płynie zupełnie
wspaniałością
wszystko
oośmy
do

jest zamknięty młynem i Po uciążliwym przenoszeniu, spły
O tym, że Borotra miał rację prze z przesiedlenia. Nękani, w dawnej tychczas widzieli. W oprawie ciemnej my w ciszy, przerywanej tylko plu trzeba obnosić
na pobliski do
konała się najrychlej „pierwsza ra. ojcowiźnie, przez reakcyjne bandy zieleni starych lasów, obrzeżona buj skiem wioseł i szumem zrywającego pływ Ptlszu. łodzie
Tu spotykamy się z wamy dalej Piszą i po kilometrach
kieta świata“ — Helena Jacobs. Od ukraińskie — niepewni byli dnia i no nymi olchami, rzeka wije się leniwo- się przed nami ptactwa — czapli, dzi dziwną niechęcią, a nawet imperty pracowitego wiosłowania, pod wie
Dzisiaj — pracują, i śpią spokoj n iespoidzi ewanym i zakrętam i p oprz ez kich kaczek i nurkujących perkosów. nencjami lokalnych władz. W imię czór. wypływamy na duże jezioro
nosiła się ona dość sceptycznie do cy.
Podziwiają nasze łodzie, widziane dżunglę wysokich i gęstych cc z ere tó w Szerokie pierwotnie zalewisko zwę dobra coraz częstszych turystów za WADANG. W poszukiwaniu odpo
głośnych już sukcesów Polki i na nie.
poraź
pierwszy, gdyż w te strony ja- z trzcin i tataraku. Głębokie dno za ża się i płyniemy korytarzem z trzcin puszczających się na Pisz i d'o Bar wiedniego noclegu, przepływamy jesz
wet stając po drugiej stronie siatki,
z bardzo słabym, ledwo widocznym czewa, należało by zrozumieć, że ka czę dwa kilometry i ostatecznie lądu
dzielącej ją od Jędrzejowskiej, w
prądem. Zachwycając s«ę pięknem jakarstwo to nie burżuazyjne fanabe jemy na uroczym cyplu w zdzicza
półfinałach mistrzostw Francji, mia
uroczyska, mimowcili usypiamy w so rie, a sport najszerszych rzesz pra łym ogrodzie spalonego majątku
ła na ustach drwiący nieco uśmiech.
bie podświadomą czujność włóczęgi cowniczych. sport cieszący sie popar SZYFRY po 32 km trasy dziennej.
i... wpływamy pod prąd na dopływ ciem najwyższych czynników pań 10 LIPCA
Po pierwszym secie Jacobs prze
Plszy Tymczasem giną trzciny rzecz stwowych. Należało by zrozumieć, że Cały dzień poświęcamy na , ..waga
stała się uśmiechać. Na drodze do
ka . zwęża się gwałtownie i skręca płynący przez Barczewo kajakowiec ry, „garę6" i „miiipetrakę“. Wolny
mistrzowskiego tytułu stanęła jej
konwuteyjnie wśród lasu, tak że ma to człowiek pracy spędzający na wo czas spędzamy na pracowitym mc
krępa postać Polki, uwijająca się
newrowanie łodzią jest coraz trudniej dzie swój rzetelnie zapracowany ur nieróbstwu, na buszowaniu po ru
po ko:-cié 7. niesłychaną szybkością,
sze. Woda nabiera niespotykanego lop i należy mu się pomoc i poparcie, inach. zachwaszczonych ogrodach t
waląca rakietą z siłą krzepkiego
koloru i perli się na wiosłach piękną a nie; traktowanie jak przestępcy.
okolicznym leisię, używając d|o syta
mężczyzny i — co najgorsze — ni
bur satyno wo-ztotą, niby stary miód
Barczewo stara j bardzo malowni ■na malinach, poziomkach j kwaśnych
barwą. W końcu spostrzegamy swój cza mieścina, wybitnie zniszczona wiśniach.
wecząca swymi zagraniami mister
fd. c. n.l
nie wypracowany plan walki. To
też po walce, Jacobs,niosąc prócz
rak-ety bagaż dwóch przegranych
setów 6:3, 6:4, rzekła do przyjaciół,
Pocztowcy - kolarze aa starcie
wzruszając bezradnie ramionami:

— Sama nie rozumiem, jak to się
mogło stać ...
Nie ona jedna nie mogła zrozu
mieć. Na krótko przed wyjaz
dem Jędrzejowskiej do Londynu
w kilku pismach ukazały się arty
kuły, zaopatrzone w następujące
tytuły:
„Dojście Jędrzejowskiej
do półfinałów Wimbledonu jest
szczytem jej możliwości“.
*
Jeśli spotkacie w Londynie ludzi
z powykrzywianymi śmiesznie twa.
rzami, nie sądźcie bynajmniej, że
są to ofiary nalotów niemieckich na
Anglię. Bylibyście bowiem w gru
bym błędzie. Po prostu ludzie ci
chcieli koniecznie wymówić po an
gielsku słowo „Jędrzejowska“. Co
rozsądniejsi powstrzymali się od te
go, ograniczając się jedynie do sło
wa „Jadwiga“.
Stało się ono w stolicy Anglii bar
dzo popularne. Prawie tak popu
larne, jak nazwisko
pewnego
czarodzieja, ogłaszającego się' we
wszystkich dziennikach, a zapowia
dającego szybki koniec świata. Ję
drzejowska nie wykazała żadnych
przepowiadanych zdolności nadprzy
rodzonych, nie ujawniała też daru
przewidywania, podobnie zresztą,
jak i jej przeciwniczki, które nie
przewidziały, że spotkanie z „Jadżą“
oznaczać będzie koniec ich wimbledońskiej kariery.
Zaczęło się od Francuzki Noel,
która przegrała z Jędrzejowską 2:6,
0:6. Drogę do „szczytu swych mo
żliwości“ — półfinału. „Jadwiga“ usłała nazwiskami takich świato
wych sław, jak Angielka Boutwell,
pokonana 6:1, 6:1, Andrus — 6:0,
6:2, i znowu dwie Angielki: Bearly
i Scriven.
Zwycięstwo nad Scriven narobiło
w Londynie największej wrzawy.
Poprzedniego dnia pokonała bo

We

Wrocławiu

WROCŁAW. — Wyścig kolarski 11stonoszy wiejskich Dolnegb Śląska
zgromadził ñia starcie 1*15 zawodni
ków rekrutujących się spośród naj
lepszych kolarzy-listonoszy z całego
terenu Dolnego Śląska. Trasa wyno
siła 20 km. i odbyła się w dość trud
nych warunkach terenowych. Kola
rze jechali na rowerach, na których
codziennie ..odbywają swoją pracę.
Drużynowe zwycięstwo odniósł Na
mysłów 1.15.03. 2) Strzelin 1.15:35-8 31
Góra Śląska, 4) Lubań: 5) Głogów;
6) Milicz. Indywidualne zwycięstwo
po ciężkiej walce uzyskał BardecId.
(Jelenia Góra) 37.44: 2i)) Wiekićra —
Namysłów 37.44.6 3) Stalmach — Gło
gów 37-45.2: 4) Zgadzaj — Za'wistów
5) Poniatowski — Lubin; 6) Bednarek
— Głuszyny; 7) Maciejewski — Wią
zów; 8) Łopata — Zieleńcie. 8) Le
wicki — Ściny; 10) Markowski — Siu
bów.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dypio
my. Zwycięzca Bardecki otrzymał 6lamipowy radnoodbiorniik sześciu na
stępnych — rowery i szereg cennych
'nagród.

W

Zakopanem

ZAKOPANE. Przed przybyciem do
Zakopanego pierwszych zawodników
startujących w Tour de Poiogne, od
był się wyścig kolarski' listonoszy, na
trasie Zakopane — Szaflary, długości
20 km.
Pierwszy na metę w Zakopanem
przybył kowalski (Zakopane), dwu
krotny narciarski mistrz Polski ju
niorów. w czasie 42.04. Zespołowo zwy
ciężył UP Żywiec.

koś niechętnie zapuszczają się kaja
kowcy — buszujący najczęściej w
konglomeracie jezior Sniardwy.
O 8.30 ruszamy dalej.
Jeziioro Mały Pisz wygina się lu
kiem ku zachodowi, w lwiej części
zalesione, pesiada okazałą lecz niedo
stępną wyspę. Minąwszy po Lewej
duży półwysep, przed samą wyspą
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rośnięte naj r ozmaitszymi, bujnymi
roślinami wodnymi — tworzy wspa
niała, pełne uroku i tajemnicze ogro
dy, z których na powierzchnię wynużają się wielkie mięsiste liście, wśród
których przebijają się dio słońca
śnieżno-białe, egzotyczne nenufary 1
żółte grzybienie. W lustrzano-gładkiej
Wodzie odbijają się wyraźnie, przy-

W

Wynik: 1) Kopciński (Poczt. Kr. —
- i klasyfikacji drużynowej: 1) ..Poczto31:20; 2) Ostafin (Pocztowiec Kraa- wiec'' (Kraków): 2) ..Pocztowiec (Brze
ków) — 34:5'5;’3) Malarz (Brzesko). W Isko); 3) ,.Pocztowiec“ (Bochnia).

Krakowie

KRAKOW. Wyścig listonoszy woj.
krakowskiego wygrał Kopciński (Focz
łowiec Kraków), przebywając 20 ktn
w $1:20 min. Kopciński wynikiem
swym wysunął się na pierwsze miej
sce w wyścigach kolarskich listono
szy całej Polski.

Przed zakończeniem każdego etapu odbywały się wyścigi pocztowcom>.
Na zdjęciu uczestnicy wyścigu pocztowców w Katowicach. Pierwszy od
lewej — zwycięzca, Mikolarz, dalej — Zarychta, Krautwurst, Brych
i Chroszcz
Fot. Dziurzydd
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