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Niedziela ligowa częściowo wy
„Epilog
na

tragicznej

Rumanowy

W dzisiejszym numerze na str.
3 przynosimy relację dr Jerzego
Hajdukiewicza — lekarza z Kra
kowa, wybitnego polskiego tater
nika, z wyprawy po Andrzeja
Nunberga z Warszawy, który
wspólnie z Jerzym Woźniakiem z
Krakowa, wybrał się na ścianę
Rumanowego Szczytu w Tatrach
Wysokich. Tam obu taterników
spotkała mgła, następnie kurnia
wa, musiełi biwakować w ścianie,
nie mając ani jedzenia ani odpo
wiedniego ekwipunku. Po kilku
dniach obaj tragicznie zmarli.

wyprawy

Szczyt“

Woźniaka odnaleziono po mie
siącu. Relację z odnalezienia jego
zwłok, również w ujęciu dr Haj
dukiewicza, podaliśmy kilka ty
godni temu. Przed tygodniem w
pięciodniowej wyprawie, udało
się członkom Tatrzańskiego Pogo
towia Ratunkowego z Zakopane
go i kilku wspinaczom z Krakow
skiego Koła Klubu Wysokogór
skiego PTT, odnaleźć zwłoki An
drzeja Nunberga.
Przypominamy, że obaj tragi
cznie zmarli sportowcy, należeli
do czołowych taterników młodego

pokolenia polskiego, że byli prze
widziani na wyprawę w Alpy
francuskie, która jednak nie do
szła do skutku wobec nie udzie
lenia Polakom wiz przez rząd
francuski. Nunberg i Wożniak
wybrali się wówczas (w sierpniu)
w Tatry Wysokie.
Dr Hajdukiewicz, autor artyku
łu na str. 3, był członkiem obu
wypraw po tragicznie zmarłych
taterników.

Członkowie wyprawy po Andrzeja Nvnberga. lornetują ściany Rumanowego Szczytu z doliny Kaczej.
Fot. inż. Zb. Schne-gert

jaśniła sytuację.
Gwardia
Wisła wygrała pewnie z
AKS-em, a równocześnie Graco,
via zremisowała na Śląsku z Ru
chem. Gwardziści odsądzili się
zatem od swego konkurenta o
dalszy punkt. Ponieważ Kolejarz
z Poznania stracił oba punkty z
ŁKS w Łodzi, a Polonia stołeczna
uzyskała tylko remis z Szombier
kami — tak Kolejarz, jak i Po
lonia pozostały w tyle w konku
rencji o pierwsze miejsce.
Na dole tabeli trwać będzie za
żarta walka o pozostanie w Li
dze. Lechia znowu przegrała na
własnym boisko z Wartą i nie ma
już żadnych szans ratunku. Po
lonia z Bytomia uległa Legii w
Warszawie w wysokim stosunku
i w dalszym ciągu jest drugim,
obok Lechii, kandydatem do II
Ligi. Następne drużyny ku górze,
które by chciała Polonia wyprze
dzić, mają już po 3 pkt. przewagi
nad nią. Są to: Legia i Ruch.
Obie wyszły w niedzielę obron
nie. Następne ich mecze są
wprawdzie trudniejsze niż Polo
nii, której pozostałe dwa spotka
nia przypadają na własne boisko,
a przeciwnikami będą ŁKS i sła
ba Lechia. Legia warszawska gra
w przyszłą niedzielę w Gdańsku
z Lechią i u siebie z AKŚ-em, a
Ruch ma wyjazdowy mecz do
Gwardii, w którym hajduczanie
mogą zdecydować o mistrzostwie
Polski dla Gwardii-Wiśły i o
spadku Polonii. Będzie to właści
wie najważniejszy mecz z pozo
stałych jeszcze w tych rozgryw
kach. Drugi mecz ma Ruch z Ko
lejarzem w Chorzowie.
W przyszłą niedzielę spotkają
się następujące zespoły: w Kra
kowie: Gwardia-Wisłą z Ruchem,
w Warszawie: Polonia z Craco
via, w Poznaniu: Kolejarz z Gór
nikiem, w Chorzowie: AKS z
Wartą, w Bytomiii: Polonia z
ŁKS i w Gdańsku: Lechia z Le
gią. Po tych meczach ze wzglę
du na międzypaństwowe spotka
nie Polska — Czechosłowacja, nie
będzie rozgrywek ligowych, a ostatnie mecze w tym roku odbędą
sie fi listopada.
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W tej chwili tabelka ligowa
przedstawia się następująco:
Na ringu bokserskim
GWARDIA Wisła
20 (1) 29 49:1»
Ogniwo Cracovia
20 (2) 27 38:27
Stolicy
Polonia Warszawa 20 (4) 25 40:26
Kolejarz Poznań
20 (3) 25 52:35
ŁKS Włókniarz
20 (6) 20 46:45 Warszawa AKS Chorzów
20 (5) 20 34:30
Warta Poznań
20 (8) 19 33:32
Górnik Bytom
20 (7) 19 34:41
Ruch Chorzów
20 (9) 16 39:47
Legia Warszawa
20 (10) 16 31:40
Polonia Bytom
20 (11) 13 27:42 Praga 12:4
Lechia Gdańsk
20 (12) 11 26 56
Górnik

Radlin

-

WARSZAWA (Teł.) Między narodowy
mecz pięściarski Warszawa — Praga
Tarnovia 2:1 (1:0) zakończył się zwycięstwem gospoda
rzy w stosunku 12.4. Goście, którzy
reprezentowani byli przez wojskową
W II Lidze rozgrywki niedziel drużynę ATK wypadli bardzo słabo.
ne były przedostatnimi w tego Prawie wszyscy zawodnicy rozporzą
silnym ciosem gorzej jednak by
rocznych mistrzostwach. Najważ dzali
z techniką. Jedynie Lorentz w lek
niejszy mecz niedzieli odbył się ło
klej; Vytiaziil w średniej i Radema
w Radlinie, gdzie dwaj kandy cher w półciężkiej byli na poziomie.
daci do pierwszego miejsca w Zespół stolicy, który niewiele róż
się od reprezentacji Polski, był
grupie południowej, a mianowi- nił
wyrównany, bez specjalnie słabych
. cie Górnik Radlin (dawrty Ry punktów. Najlepszy był Dębisz który
mer) i Tarnovia stoczyli bodaj że stoczył doskonałą walkę z silnym fi
Cennym. W dobrej formie
decydujący mecz. Wygrali Gór zycznie
znajdują się również Grzywocz, Kol
nicy w bardzo nieznacznym sto czyński i Woźniak. Komuda, mimo
sunku 2:1, przy czym żadnej <z porażki, zresztą minimalnej, nie był
drużyn nie można przypisać wyż najgorszy w zespole polskim.
szości nad drugą. Ña czele grupy W wadze muszej — Woźniak wygrał
jest Górnik różnicą dwóch pkt., wysoko na punkty z prymitywnym
Czech był bardzo bojo
ale ma on jeszcze mecz w Prze Doriehem.
wym, atakował szerokimi zamachami,
myślu, gdzie dla każdego z kra które bardzo rzadko dochodziły celu.
jowych zespołów istnieje możli Woźniak walczył bardzo spokojnie i
skutecznie kontrował. Czech otrzymał
wość potknięcia się, natomiast w
2 i 3 starciu ostrzeżenia za bide
Tarnovia ma mecz u siebie ze głową.
Sktą.
W koguciej — Grzywocz wygrał z
prezentując kapitalne uniki.
W grupie północnej mistrzem Jungiem,
Walka prowadzona była żywo. Grzy
jest Garbarnia, która ani na wocz doskonale dawał so-bie radę z
chwilę nie była przez żadną z po gościem, ośmieszając go w niektórych
momentach, zwłaszcza przy stosowa
zostałych drużyn zagrożona.
niu uników.
Zwycięzcy w obu grupach ro
W wadze piórkowej — Wesołowski
zegrają w myśl regulaminu mecz wygrał nieznacznie z Aid orf em. Obaj
i rewanż o tytuł mistrza II Kiasy zawodnicy zadawali bardzo mało cio
Państwowej. Oba zespoły wcho sów, .przy czym Czech walczył nieczy
dzą dó I Ligi, a do II Ligi spa- sto. Wesołowski nie wykorzystywał
dną dwa ostatnie zespoły tabeli
Dokończenie na str. 2
I Ligi.
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»Szlakami Zwycięstw«

Pierwsze

czorajsza niedziela była
*
kulminacyjnym
punk
tem w październikowej ak
cji „Marszów Szlakami Zwy
cięstw'1. W Warszawie i wszy
stkich większych ośrodkach
kraju marsze niedzielne były
z jednej strony manifestacją
ku czci Przyjaźni Polsko-Ra

meldunki z marszów

dzieckiej, ze specjalnym ucz
czeniem rocznicy bitwy pod
Lenino, z drugiej — podkre
śleniem rosnącego w masach
zainteresowania dla spraw
kultury fizycznej.
Wszędzie zawodom nadano
uroczysty charakter, wszę
dzie wypadły onę imponuj ą-

Małecki z Wrocławia mistrzem w 10-boju

Bregulanka z Katowic w 5-boju
LUBLIN, (tel). W Lublinie odby
ły
mistrzostwa Polski wdzies'.Qoioboju mężczyzn ■; pięcioboju ko“let. Wbrew zapowiedziom prasowym Adamczyk nie startował,
Dziesięciobój pod jego nieobec
ność wygrał Małecki (Spójnia Wrotiew) 5.730 pkt. 21 Pachol (AZS
Szczecin) 5.353; 3) Nowak (AZS Wro
=ław) 5.352; 4) Tułecki (ŁKS) 4.904;
S) POleszczuk (MKS Lublin) 4.803;
6> Kucharski (MKS Lublin) 4.620 ; 7)
°sika 4.262; 8) Prusak 3/493.

Małecki uzyskał w poszczególnych
konkurencjach: 100 m — 11,1; w dal
— 6.20; kula — 11,82: wzwyż — 1.62;
400 m — 53,4; 110 nł. — 17,9; dysk.
— 33.80; tyczka — 3.10: oszczep —
39.65; 1.500 m — 5 04,7.
Mistrzynią w pięcioboju pań zo
stała Bregulańlka (Stal Katowice)
209 75 pkt. 2) Cieślikowna (Włó
kniarz Poznań) 179.50: 3) Piwowarówna (Stal Katowice) 127.75. Rezul
taty Bregulanfc100 m — 15,2; w dal
—' 4.22; kula — 12,11; oszczep —
31,52; wtawyi IM

w całym kraju

Szczegółowe relacje i ze
stawienia ogólne — ze wzglę
du na masowość niedzielnych
marszów — znane będą póź
niej, niemniej jednak już
pierwsze meldunki, które za
mieszczamy poniżej, pozwa
lają na zapoznanie się choć
częściowo z tą ogromną im
prezą.
WARSZAWA (Tel.) Tegoroczne mar
sze jesienne . Szlakami Zwycięstw"'
w Warszawie były wielką manifesta
cją przyjaźni polsko-radzieckiej na Doskonała sportsmenka, radziecka.' reprezentacyjna siatkarka i ’ ’ ’:.<r
szej młodzieży. Po krótkich przemó atletka Czudina, ustanowiła nowy rekord światowy w pięcioboju
wieniach przedstawicieli Wojska Pol
kobiecym, uzyskując 4934 punktów.
skiego: Tow. Przyjaźni Polsko-Ra
dzieckiej i ZMP, złożono wieńce przed
Pomnikiem Braterstwa na Pradze 1
przed Pomnikiem Zwycięstwa na Ron
dzie Waszyngtona, po czym pierwsi
Austria —* Węgry 3:4 (2:3)
zawodnicy ruszyli na trasy.
Od Pomnika Braterstwa biegło pięć
szlaków marszowych przez trasę W—Z
WIEDEŃ (tel.) Rozegrany w Wie nego i przeważali przez kilkanaście
i Most Śląsko-Dąbrowski. W zależ dniu w obecności 70.000 widzów mię minut, po czym znowu do głosu do
ności od wieku startujących dystansy dzypaństwowy mecz piłkarski Austria szli Węgrzy. Ataki ich kończyły się
co, wszędzie zawody miały poszczególnych tras kończyły się w — Węgry zakończył się wygraną Wę jednak na bardzo dobrze usposobio
nym bramkarzu Austrii, Zeemanie. W
miejscach Stolicy.
grów 4:3 (3:2).
charakter masowy i według różnych
Wzdłuż poszczególnych tras zebrało Mecz był bardzo dramatyczny. Wę 30 minucie sędzia podyktował prze
wszelkich danych, wzięło w ■e tysiące publiczności, ale najserdecz grzy w pierwszej połowie przeważali ciwko Austrii rzut karny za sfaulowazdecydowanie i prowadzili 3:1 ze strza nie Budaia przez Geelhaara. Egzeku
nich udział kilkaset tysięcy
łów Puskasa i Deaka (2). Krótko przed torem był Puskas, który zdobył
przerwa
Austriacy zdobyli drugą bram czwartą, zwycięską bramkę. Końcowe
ClfíCx DALSZY NR STR. <
zawodników, w przeważają
kę, a w 4 minucie po przerwie wy- wysiłki obu drużyn nie dały rezulta
ł równali przez Deckerta z rzutu kar tu. Sędziował Anglik Evens.
cej części młodzieży.

Rozgrywki

ligowe

dobiegają

końca
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Cracovii jakkolwiek indywidualnie każdy dopiero w 40 min. zdobył punkt brym był w tej Imii Jackowi
poszczególny zawodnik tej linii honorowy.
natomiast zawiedli Mamon RZ?
przewyższał technicznie napastni
Po zmianie pól strzelcami dal i G.ergiel. Oprócz Legutlti
ków łódzkich.
szych bramek byli w 9 min. Łącz lepszym był Fíamele w
na meczu z Ruchem
Pierwszą bramkę zdobył w 7 i w 20 m’n. Hogendorf.
Jurowicz miał 3 strzały przez%
min. Koźmiński, podwyższył wy
Public:- i i ci ponad 20.000. Sę ły czas meczu bardzo groźne, ktń
CHORZÓW. — Cracovia może obrońca Gebur daleką bombą, przy
2¿.
L„.¿
—
Widzów
około
20.
tysięcy.
Bardzo
nik
Janeczek
w
24
min.
Kolejarz
dziował p Krumholz z Bielska.
mówić o szczęściu. Udało się biało- czym Rybicki sam wepchnął piłkę słabym arbitrem tego meczu był
re doskonale obronił. Poza te"
czerwonym uratować jeden punkt do bramki. Strzelcami bramek dla ob. Błaszczyński z Łodzi, który wywyjaśnił kilka niebezpieez^
Remis
Polonii
W-wa
z
filmikiem
w Hajdukach, aczkolwiek Ruch w
sytuacji podbramkowych.
bvlj: Różankowsk; i Bo- dał mnóstwo mylnych orzeczeń.
zupełności zasłużył na zwycięstwo. Cracovü
bula.
------------------OBSERWATOR.
Do przerwy w 8 minucie %,
Swoją drogą, nie wiele brakowało,
a Ruch oddałby obydwa punkty.
Legia obniża szanse Polonii bytomskiej POLONIA: Borucz, Wołosz, Pruski, gra obu ataków. Że Gwardia wy spodziewanie prowadzenie zdobvi
Wiśniewski, Brzozowski, Szcza grała, to duża wina w tym Ja, Kohut, przedłużając wolejem dłu
Wydawało się to rzeczą pewną, kie
wiński, Jaźnicki, Popiołek, Gier- mika, który bronił bardzo słabo. gie podanie Dudka. Po przerw«
dy na piętnaście minut przed koń
watowski, Świcarz, Ochmański.
cem Cracovia zupełnie nieoczeki
Wszystkie bramki były do obro w 13 minucie Janduda został u.
wanie, a nader szczęśliwie, zdobyła
GÓRNIK: Jung, Czernik, Wanich, ny. AKS w polu nie ustępował sunięty z boiska przez sędziego
na pozostania w Lidze
dwie bramki. Wielce pomocny był
Gaweł, Podeszwa, Wieczorek,
za ostry faul na Jackowskim.
WARSZAWA (Tel.) Spotkanie dwóoli nitów gospodarzy już trzecią z kolei
w tym wypadku bramkarz Ruchu
Sobek. Jarominek, Pozimski, zbyt Gwardii, jednak bardzo do AKS protestował, a w pewnej
walczących o utrzymanie się bramkę dla swej drużyny. Ostatnie 10
bra gra na środku pomocy LegutWyrobek, który — jak się wy da je drażyn
Krasówika,
Burda.
i Polonii bytomskiej minut przed przerwą należały do
— Jest zupełnie bez formy. Popeł w lidze Legii
Widzów 7.000. Zawody prowa ki, który zdołał zaszachować trój chwili cała drużyna miała zamiar
się całkowicie zasłużonym gości, którzy uzyskują pierwszy 1 onia on kardynalne błędy przy usta zakończyło
dził obiektywnie p. Sperling kę środkową AKS, uniemożliwi- opuścić boisko. W tym kierunku
zwycięstwem
gospodarzy 5:1 (3:1) statni punkt dla swych barw z prze
wianiu się, a już wybiegi jego są Bramki zdobyli dla Legii — 2 samo boju Wiśniewskiego w 40 min. gry.
z Łodzi.
ła przejście chorzowia-n bliżej najbardziej prowokacyjnym wy
tak ryzykanckie, że nigdy niewia bójcze, Morda raki 2 i Górski 1; Ho Po przerwie tempo słabnie. Lega
dawał się Muskała. Od tego czasu
BYTOM, (wł.) — Górnicy wystą bramki.
domo. czego po nich oczekiwać.
norowy punkt dla Polonii uzyskał ma ciągle przewagę ale ślamazarnie pili w odmłodzonym składzie. Przy
zaznaczyła
się silna przewaga
W drużynie Ruchu najlepszym Wiśniewski. Sędziował poprawnie p grający napad zaprzepaszcza wiele lepszej dyspozycji strzałowej ich
Atak Wisły zasadniczo zawiódł, Gwardii. W 17 minucie Kohut
zawodnikiem był Suszczyk, który Pryk (Kraków). Widzów około 7.000. dogodnych do strzału pozycji. W nie- i¡ napastników zwycięstwo leżało w Kohut, który zdobył 2 bramki. strzela
z zamieszania drugą bram
Wysoka porażka Polonii w Warsza udalniości strzałowej wyróżniają sie II ich możliwości. Do najlepszej czę- oprócz dobrych momentów wy
zachowuje stale reprezentacyjną
kę, a ustala wynik w 42 minucie
formę. Obrońcy grali niepewnie. wie zdaije się, że przesądzi o jej spad w tym czasie u Wojskowych Sąsiadek, I■ści drużyny zaliczyif) należy obu kazał
bardzo słabe zagrania. Do- Giergiel,
ku z I Ligii, a w niedzielnym meczu Olejnik i Oprych. W 22 min. Mondar
(at)
W ataku bardzo pracowity był Ce zespół
bytomski okaizał się słaby wc Ski wykorzystuje błąd obrony i strze '1 bocznych pomocników oraz pr. łącz
bula. Obok niego dobrze wypad! wszystkich
nika Czernika. W drużynie war- W Gdańsku bez niespodzianki
formacjach,
a
szczegól

la
ostro
nie
do
obrony.
Ten
sam
za

Cieślik. Alszer, zastopowany przez nie w linii obrony, która wydatnie wodnik w podobny sposób ustala wy .' _szewskiej również
.... najlepiej wypomoc -Cracovii, nie wypadł tym przyczyniła się do wysbkocyfrowéj ńik w 26 min. zdobywając piątą bram . padta pomoc. Dobrze spisywała się
razem najlepiej. Cracovia to przede przegranej. Jedynym pełnowarto kę dla Legii. Dalsze a nem i czne akcje ' również obroną.
o r
r.tkilkakrot
— i 11— „ i- -
Borucz
GDAŃSK (tel.) 12 tys. widzów żą ilość sytuacji podbramkowy^
wszystkim defensywą Parpan, acz ściowym graczem drużyny był Wi grających w zwolnionym tempie na nie pokazał swą wysoką klasę.
zebrało się na stadionie we Wrze stworzyła w efekcie interesują«
kolwiek „urwał się" kilka razy, był śniewski na lewym skrzydle, znajdu pastników obu drużyn, nie przynoszą
Gra
rozpoczęła
się
w
anemicz

jednak graczem bardzo skutecznym, jący się Obecnie w reprezentacyjnej rezuBaitów. Po zanotowania mamy
szczu, ażeby być świadkami ko
formie. Obok niego wyróżnić jeszcze jedynie kilka ładnych raidów Wi nym tempie. Chaotyczną kopanina lejnej porażki miejscowej Lechii. widowisko. Lechia przez przesu
wkraczał energicznie i pewnie. Na można
nięcie Kokota I do napadu zy
dwóch
zawodników,
którzy
śniewskiego
który
bez
pomocy
ko

bez
planu
i
systemu
trwałe
prawie
dobrą notę zasługują obaj obroń spełnili dobrze swe zadania, a to w legów nie mógł przejść obrony.
przez całą pierwszą połowę gry. Pierwsza połowa meczu nie wska skała w linii ofensywnej wybit
cy — Glimas i Gędłek. Rybicki w napadzie Trąimip sza i w pomocy NorM, W. Dopiero w drug jej części poziom zywała na to, aby gospodarze ną siłę, osłabiła jednak przez to
bramce zawinił wprawdzie drugą looha.
gry się poprawił dzięki lepszemu mieli zejść z. boiska pokonani. pomoc, co w znacznej mierze za
bramkę, ale też w ciągu meczu
Legia jako zespół wypadła bardzo
do piłki górników, którzy Spotkanie było, bardzo żywe i du- decydowało w drugiej połowie o
wielokrotnie interweniował z po dobrze, mimo że niektórzy jej piłka US zwycięża Kolejarza startowi
częściej gościli pod bramką Boporażce.
wodzeniem w sytuacjach zdawało rze zagrali poniżej formy. Najlepszą
rucza.
W
okresie dość znacznej
formacją
wojskowych
jest
znów
po

się beznadziejnych. Najsłabszą for moc gdzie Wesołowski na środku i
Pierwszy kwadrans do przerwy I
przewagi
górników
udało
się
Polo

ŁODŹ
(tel.)
Drużyna
łódzka
za

macją Cracovii jest niewątpliwie Waśko na prawej pozycji skutecznie
przesądził wynik na korzyść go
nii
uzyskać
prowadzenie
z
prze

skoczyła
gości
przede
wszystkim
atak, grający anemicznie i mało rozbijali. wszelkie akcje ofensywne
boju Ochmańskiego. W 3 minuty Leg a Warszawa ści. Kontuzjowanego przez SmólStrzelający. Jedynym pełnowarto gości. Indywidualnie wspaniałą formą ■ lotnym atakiem, który nie ' aw-ąc później
stan meczu brzmieł 1:1;
skiego bramkarza Pokorskiego za
ściowym graczem tej linii jest Ró- błysnął Skromny w bramce i Mordai się w zawiłe kombinacje na środ
stąpił Grimer, który puścił dniski na lewym skrzydle, który był ku pola, szybko zdobywał teren Krasówke zdobył wyrównanie sko
żankowski.
śnym
strzałem
w
róg.
Mimo
ener

mistrzem
gą bramkę. Od tego momentu La.
Ruch miał w sumie więcej z gry, jedynym groźnym strzelcem w całym i każdą okazję wykorzystywał do
gicznych zrywów górników stan
zwłaszcza w pierwszej części me zespole warszawskim.
chía załamała się i do głosu do
czu, kiedy atak, dobrnę współpra Przebieg meczu był ciekawym wi strzału. W ataku pierwsze skrzyp ten utrzymał się do końca, co
szli lepsi kondycyjnie i stoją#
W głównej mierze przypisać należy
w tenisie
cujący z pomocą, grał konstruk dowiskiem tylko w pierwszej części. ce grał Janeczek, z którym Tarka ambitnej
na wyższym poziomie technicz
grze linii defensywnej
była szybka, choć na niezbyt wy w ciągu 90 minut ani razu nie
tywnie. Mimo przewagi, nie po Gra
nym warciarze.
s'0'kim poziomie technicznym, przy mógł dać sobie rady. Janeczek warszawiaków.
wiodło się Ruchowi i wszelkie jego czym
dużą przewagę mieli gospodarze, hasał na boisku jak chciał, wyra
KATOWICE. Pierwszy dzień finało
W drużynie poznańskiej cały
wysiłki kończyły się na Rybickim. których
ąitak szybko zdobywał teren
Leader
wego spotkania tenisowego o mistrzo zespół zagrał ofiarnie i na poWynik bezbramkowy utrzymywał łatwo przechodząc formacje defen biając kolegom pozycje. Obok
stwo
Polski
pomiędzy
warszawską
Le

się aż do piętnastu minut przed sywne Polonii i stwarzając zamie niego dezorganizację w szeregach
gią a katowicką Stalą przyniósł pro ziomie; u gospodarzy ■wyróáaffi
końcem. Zdawało się, że będzie to szanie pod bramką, nerwowo grają Kolejarza stwarzał szybki Hogenzwycięża
wadzenie Legii 3U. Niespodziewanie się jedynie Pokorski w bramce i
mecz bez bramek. I wtedy Cracovia cego Sztola.
zacięty opór stawił mistrzowi Polski Kokot I w napadzie.
W 7 min. Legia zdobywa prowadze dorf, który raz po razu uciekał
w ciągu jednej minuty strzeliła
Skonecklemu Bratek, ulegając 8:8, 6:3,
AKS
nie
po
komarze
bitym
przez
MorSędzia ob. Haselbusz — debry.
Wojciechowskiemu,
tak
że
w
dru

6:4.
Ładną grę stoczyli juniorzy Radwie bramki. Ruch nie zrezygno darskiego, którego piłkę obrońca Po-»
dzio
1 Llcls, ą zwłaszcza Licis, który
wał z walki, zerwał się jeszcze raz lo ni i skierował piersiami do własnej giej połowie musiał się nim zao
w drugim secie wyraźnie przewyższał
do ataku, którego rezultatem były bramki. W minutę później drugą piekować Sobkowiak
KRAKÓW (tel,) Mecz obu dru swego warszawskiego kolegę, w dłu
Oldboye
dwa goale wyrównujące do stanu bramkę dla Legii strzelił znów obroń
gim secie przy stanie 6:3 dla Llcisa
żyn
był
jednym
z
najsłabszych,
Najsłabszą
linią
u
gości
był
2:2. Pierwszą bramkę strzelił przy ca by
tomski, przerw
bytomski,
przerzucając piłkę przez atak, który bardzo rzadko w dru jakie ostatnio widziano w Krako przerwano grę ze względu na ciem Warmwi-Krikéw 2:2 (1:1)
~ ’ > w 26 min. Górski |
ności.
tomnie głową Cieślik w zamiesza-i- bramkarza.
______ Dopiero
niu podbramkowym, drugą zaś5 *1 pniowa
głową irzvs.kał
uzyskał iakn
jako pierwszy z napasł giej połowie dochodził do głosu, wie. N:eudałą szczególnie była
MĘŻCZYŹNI: Bełdowski — Skar WARSZAWA, Rozegrany na Stadłożyński 6:4, 6:3; Skonecki — Bratek nie W. P. meca piłkarski między oM.
6:8,
6:3, 6:4; Hebda — Niestrój 4:6, 6:4, boyami Warszawy i Krakowa zakoń
Druga
Liga
1:1 (przerwany z powodu ciemności). czył się wynikiem
Ayu ki ifiii 2:2
u: z (151). Bramki
isranuu
Ł ' i zdobyli
J ■ - Bator
- ■ 1- ' 'I '
Kępiński
KOBIETY: Rudowska — Jędrzejow Ä gości
ska 1:6, 2:6.
dlla Warszawy — Wypljewski
,
... „ 1. Ct ft '.i
Juniorzy: Kwiatek — Skorupa 2:6, szewski.
6:3, 6:3, Radzio — Licis 6:2, 3:5 (przer
Składy drużyn: Kraków — Koźmin,
wany).
Pająk: Jesionka, Kotlarczyk I i B, My
korzystaj e błąd Pytlika i strzela bram nie kondycyjnie. Zawiódł tym razem
Widzew — Bzura Chodaków
Grupa Pełutoe
aia-k.
Adamek. Czulak, Łańko, Zbro
kę dla Tarnovii. Od tej chwijż gra atak Naprzodu. Prowadzenie dla go
KATOWICE. W drugim dniu meczu ja, Kisieliński;
4:2 (2:6)
rezerwowi: Wilczki«staje się ostra. Sędzia wyklucza w spodarzy uzyskał główką Bitner, go
padły wyniki: Radzio — Licis 6:2, 8:6; wieź.
Bator, Zastawni ak, Szumie*,
31 min. zawodnika Tarnovii Roika III. ście wyrównali przez Drondę. W 23
ŁÓDŹ, (tel.) — Mecz o 'ejście Radzio, Kwiatek — Licis, Skorupa
11 2e 71:21 Mimo
Górnik Radlin
Kępiński.
to
ataki
Tarnovii
jednak
stąją
gry Kokot główką zdobył do IÍ Ligi rozegrany między Wi 6:1, 6:3; Ginterowa, Bełdowski — Piąt
17 36 18:16 się coraz częstsze, a tylko z braku minucie
Tamovia
dla gospodarzy bramkę.
Warszawa — Głowacki, Martyna,
dzewem a Bzurą zakończył się zwy kowa, Bratek 3:6, 8:7, 1:6, Rudowska,
17 k 38.24 wykończenia strzałowego napadu wy zwycięską
Naprzód Lipiny
Sędziował
ob. Haselbusch.
Skonecki — Jędrzejowska, Niestrój Ziemian, Przeżdzśeeki n, Szczepacięstwem drużyny łódzkiej 4:2 (2:0). 0:6,
17 i» 33:34 nik nie ulega zmianie.
Skra Częstochowa
0:6 (w. o.); Hebda — Niestrój 4:6, niak. Sachan, Wypijewski, Ciszewski,
Stal Katowice
17 w 25:31
Bramkj dila zwycięzców zdobyli:
Widzów około 8 tys. Sędziował do
Pelonía Świdnica -r- Pafawag
7:5; Olejniszyn — Chytrowski 2:6, Łysakowski, Przeżdzieeki „1. Czarnik;
Polonia Świdnica
17 14 27:33 brze
Marciniak 3 i Wiernik 1, dla Bzury 6:4,
p. Fomin z Radomia.
3:6;
Ginterowa — piątkowa 2:6, 3:6; rezerwowi: Smolarski, Pi-zeorowsto,
Wrocław
0:1
(0:1)
27:41
polonia Przemyśl
17 13
Cyganik
2.
Skonecki,
Olejniszyn — Chytrowski, Kubera, SkWarczyński.
Chełmek
17 13 27-4:2
ŚWIDNICA, (tel.) Szczęśliwe zwy
ikra Częstochowa — Chełmek
Niestrój
6:0, 2:6, 6:4; Hebda, Bełdow W drużynie Warszawy na Wyróż
17 12 24:33
Stal Wroclaw
cięstwo Pafawagu, który uzyskał w Radomiak — Garbarnia 1:2 (0:1) ski — Bratek,
1:4
(1:1)
Skarżyński 2:6, 6:3, 2:6. nienie
Martyna
ze swymi
Gwardia Kielce
pierwszej połowie przypadkowo bram RADOM- (tel.) — Leader grupy
'' ’ zasługuje
... " „
""...... . —
17 10 34:48
CZĘSTOCHOWA, (tel.) Drużyna go kę przez Krzyża. W Polonii zawiódł
Ogólny wynik meczu 7:6 dla Legii, oswąbadizającymi
oswabadizającymi wykopami 1 Szcze
spodarzy
zagrała
jedno
z
najsłabszych
która
tym
samym
zdobyła
tytuł
mi

Północ,
Garbarnia,
odniosła
dalsze
paniak
,
w
ataku
oraz
skrzydłowi
Wyatak. Widzów około 6.000.
Górnik Radln
Tarnovia
spotkań w tym sezonie, ulegając zde
pljewski. Spotkanie sędziował Brzazwycięstwo z Radomiakiem 2:1 (1:0). strza Polski w tenisie na rok 1949.
2:1 (1:0)
cydowanie zespołowi Chełmka 1:4 (1:1).
chowski z Warszawy.
Gra bardzo zacięta. Strzelcem obu
GÓRNIK: Pojda (Durczok), Pytlik, Bohaterem spotkania był Zatorski III, Grupa Północ
bramek dla Garbarni był Nowak,
Bober, Kurzeja, Grzegorzek, Zdzia- zdobywca 4 bramek. Jedyną bramkę
łek, Dybała, Warzecha. Wojak, dla Skry zdobył Łyscasz.
17 31 62:14 dla Radomiaka — Więcąszek,
Garbarnia
Sędziował p. Markowicz z Pozna Lublinianlta
Franke, Sauer.
17 28 41:35 PTC —• Ognisko Siedlce 1:1 (1:1)
nia.
TARNOVIA: Dwurażny (Rychlicki),
Liga «mypiorniaka
pomorz.am.in
16 20 45:21
LODŹ, (tel.) — Mecz stał na bar
Bąrwiński, Pyrich I, Gaweł, Kozioł,
Stal Katowice — Gwardia
31:23
11
Rad
,n
miak
19
dzo
słabym
poziomie.
Bramkę
dla
Kremski, Binek, Kokoszka, Pirych
Kielce 2:1 (0:1)
TI, Rolk III, Dycjan.
17 18 42:35 gospodarzy zdobył Miller. Widów
OstrOyia
GRUPA POŁUDNIE
'. STAL
BtiDiiO___ KATOWICE
________ — AKS
_______
RADLIN. Mecz pomiędzy Górnikiem KATOWICE, w pierwszej połowie
17 16 19=28 3.000.
Widzew
CHORZÓW 7:17 (3:3). Bram#
gra
obu
zespołów
przy lekkiej
AKS Budowlani Chorzów 4 8 52:19 WLANI
z Radlina i Tarnoyią zakończył się przewadze Gwardii,słaba,
dla
zwycięzców
zdobyli:
Thiel
dla której prowa Bzura Chodaków
17 14 28:29 , Gwardia Szczecin — Ostrwią
ciężko wywalczonym zwycięstwem dzenie uzyskał Jabłoński.
Cracovia Ogniwo
29:24 Krawczyk 4, Thiel II 3, Faber 2, ILatl
przer Gwardia Szczecin
Górnika 2:1 (1:0). Mepz, który zadecy wie miejscowi rozkręcili się,Pogoszcząc
16 12 32:37 I
4:2 (2:1)
Unia
Krowodrza
ka 1; dla pokonanych — Gruzarz 4,
dował najprawdopodobniej o awansie
17 U 23:45
Tkocz, Pajączek. Piechowicz po 1. Sę
PTC Pabianice
pod bramką przeciwników, w
SZCZECIN, (tel.) — Gospodarze Spójnia Katowice
piłkarzy Radlina do ekstraklasy, stał często
dziował Śliwiński.
wyniku
czego
wyrównanie
zdobył
17
4 12:66 po dobrej grze zdołali pokonać AZS Katowice
Ognisko Siedlce
na niskim poziomie, oba zespoły za
AZS KATOWICE — SPÓJNIA KA
grały bardzo nerwowo, nie wykorzy Kreżel, a w klik: naście minut później
Ostroyię
4:2
(2:1),
zdobywając
bram

TOWICE
12:8 (2:5). Bramki dla zwy
Dobiasz ustalił wynik spotkania.
Pomorzan n — Lubliniank
— UNIA 13:2 (6:2). Bram
stując w pełni swoich możliwości.
ki przez Paluszkiewicza 2, Wielgę kiCRACOVIA
cięzców
zdobyli: Garncarz 6, Fuksińdla
Cracovii
zdobyli:
Wiece«.
o.
”
:
Więcek
5,
Górnicy od razu narzucili ostre tern
3:4
(2:2)
i
Boronina.
Dla
Ostrovii
bramki
skl
3,
Kałdonek
I 2, Kałdonek II U
Naprzód Lipiny — Polonia
Laska 4, Kulm 2, Rudzki 1 Pacy la po
po. Po przeprowadzeniu kilku ataków
dla pokonanych — Tomecki 7 1 Jucki«
TORUN, (tel.) — Rozegrany w zdobyli: Młynarek i Sikora.
1; dla Krowodrzy — Kusiak 2.'
Przemyśl 2:1 (2:1)
piłkę otrzymuje Dybała, przerzuca
1. Sędziował Eberhard.
przez wybiegającego bramkarza Tar- LIPINY. Polonia swoją dobrą po Toruniu mecz o mistrzostwo II Li
_
GRUPA PÓŁNOC
novli Dwuraźnego, podaje Bauerowi, stawą zaskoczyła gospodarzy, którzy gi zakończył się nieznacznym zwy
Budowlani ' Opole .....
który lokuje ją w siatce. Kontuzjo tylko do przerwy wytrzymali spotks- cięstwem Lublinianki 4:3 (2:2).
4 7 28dł
Polsko-radzieckie zaujodg
ŁKS Włókniarz
wany zostaje bramkarz Tarnovii i
3 5 29:»
Kolejarz
Opole
miejsce jego zajmuje Rychlicki. Gór
3 4 22:M
Kolejarz Tarn. Góry
nicy mają okazję podwyższenia wyni
4 3 29:29
Związkowiec Bydgoszcz 4 3 29:39
ku, jednak nie wykorzystują jej. Prze
do
II
Ligi
O
wejście
id strzelaniu
Kolejarz Gniezno
waga Górnika trwa 20 minut, po czym
4 e IS:«
KOLEJARZ TARN. GÖRY — KOLE
dochpdzi do głosu Tamovia, jednak
ataki jej rozbijały się o dobrze gra
JARZ GNIEZNO 13:3 (5:2). Bramki dla
WARSZAWA (tel.). W niedzielę najlepsi zawodnicy jak Kjszkumo, zwycięzców zdobyli: Spałek 2, Spającą obronę gospodarzy.
chowy zwyciężyła 2:0 (0:0), umacnia
W drugiej części Górnicy ciągle asię dwudniowe zawody Zalewski i inni zostali z tej konku łek II 2. Krajewski 3 1 Dzlennikarczył
Stal Sosnowiec — Włókniarz
jąc swoją pozycję w tabeli 1 zdoby zakończyły
tąkują. W 8 minucie po pięknej kom
w strzelaniu między ekipami Pol rencji wyeliminowani.
Częstochowa 2:0 (0:0)
wając definitywnie tytuł mistrza '
binacji Wojaka, Dybały 1 Warzechy,
KOLEJARZ OPOLE — ZWIĄZKO
Włókniarz ustępował technicznie. skiego Związku Łowieckiego i zespo
ten ostatni strzela drugą bramkę. SOSNOWIEC, (tel.) Sosnowiecka Stal
WIEC BYDGOSZCZ 1118 (6:5). Bramki
Wręczając liczne cenne nagrody strzelili:
Dwie minuty później Kokoszka wy- w spotkaniu z Włókniarzem z Często- Stal, mimo osłabienia, spowodowanego łem strzelców armii radzieckiej zawodnikom
— Pasoń *>
polskim i radzieckim, Herfileuszdla3, zwycięzców
brakiem swoich obrońców Strauche 1 marsz. Rokossowskiego,
Parecki, Mttko, Kampa,
Musiąła, przewyższała przeciwnika. Po
min.
Podedworny
podkreślił,
że
za

Lülik
po
1.
W drugim dniu zawodów odbyło wody zorganizowane zostały w Miedłuższej przerwie w drużynie Stali
ŁKS WŁÓKNIARZ — BUDOWLANI
prawoskrzydłowy Słota, któ się strzelanie olimpijskie do rzut
Pogłębienia Przyjaźni Polsko OPOLE. 6:6 (2:1).
Warszawa — Praga 12:4 wystąpił
ry zdobył drugą bramkę. Zdobywcą ków z miejsca. W konkurencji tej siącu
pierwszej bramki był Powała.
drużyna polska uzyskała 404 p. na Radzieckiej, a nagrody będą pamiąt
Sędziował Blernacik, widzów około 500 możliwych, zespół radziecki 371 ką i symbolem coraz bardziej po Polska A - Polska B 6:8
I W średniej — Kolczyński zadziwił 10.000.
(Dokończenie ze str. 1)
głębiającej się przyjaźni i współ
w »apasack
punktów.
dobrą formą i pokonał wysoko nlepracy pomiędzy bratnimi narodami,
przewagi długości rąk. Czech był sła I bezpiecznego
POZNAN (Teł.) Zapaśnicze zawody
Vytlaeila.
Polak
bez
Indywidualnie zwyciężył trzykrot
by, Szedł odkryty walczył neczysto przerwy atakował i Czech zainkasoKolejarz Przemyśl — Kolejarz
Nadmienić należy, że w pierw, eliminacyjne dilą wyłonienia repre
i chaotycznie.
ny mistrz świata w strzelaniu do
pokaźną liczbę silnych uderzeń.
zentacji państwowej na mecz z Cze
Bydgoszcz 0:1 (0:0)
W wadze lekkiej — Komuda po I wał
rzutków Józef Kiszkurno (Polska), szym dniu zawodów w strzelaniu chosłowacją między zespołami Polski
Kolczyński
otrzymał
jeden
silny
ciot
wyrównanej, ładnej walce uległ nie- I w żołądek który zachwiał nim na
do rzutków z podchodem zwycięży. . , A i B przyniosły zwycięstwo zespo
uzyskując
88
p.
na
100
możliwych.
PRZEMYSL (tel.) W obecności Następne miejsca zajęli: Feill Ed ła również drużyna polaka, uzysku łowi A 5:3.
znacznie Lorentzowi. Czech ma dłu moment. W trzecim starciu Czech
gie ręce, co dawało mu przewagę nad znalazł się na sekundę na deskach.
3000 widzów drużyna bydgoska ward (P) 85 p., Klementiew (ZSRR) jąc 853 p., podczas gdy zespół ra
Wyniki (na pierwszym miejscu za
Polakiem. Komuda nie zrażał się tym
odniosła zasłużone zwycięstwo 81 p., Kzmienko (ZSRR) 80 p., Zie_ dziecki zdobył 296 punktów. Indy wodnicy zespołu A): Sh neide (Po
jednak i skutecznie atakował. Lorentz
W
półciężkiej
—
Kołeczek
po
słabej
znań)
wygrał w 1.50 min. z Nikodemgospodarzami 1:0 (0:0). Jedy genhirte (P) 78 p. i Zalewski (P) 77 widualnie zwyciężył Kiszkurno (P), skina (Poznań)
miał kilka szybkich serii z obu rąk
uległ wicemistrzowi Europy, nad
złamanie mostka.
uzyskując 76 p. na 100 możliwych. Tołroła (Łódź) przez
które lokował na głowie Polaka. Ko walce
na bramka padła w 76 min. ze punktów.
Rademaoherowi,
Polak
otrzymał
nie

pokonał w 8 min. su
muda rozwiązał źle walkę taktycznie, zbyt silny cios, po którym poszedł na strzału Banacha.
Pierwszy strzelec radziecki był na ples em Budzyńskiego
(Poznań) Kauen
Poza
konkursem
odbyło
się
sjrze
walcząc za mało w półdyslansie.
miejscu, mając 68 punk (Poznań) zwyciężył w 6.30 min. KI®1do 8 wstał nieprzytomny i sę
lanie do t. zw. „buli", polegą^e na czwartym
W wadze półśredniej — Dębisz wy deski
dzia
przerwał
walkę.
tów.
Krakiego (Poznań) przez odwrotne P£*f"
Sędziował Drnbikoweki z
grał z Cernym. Czech, potężnie zbu
oddaniu jak największej ilościstrza
rzucenie z parteru; .Jakubowicz (P°"
dowany. walczy z odwrotnej pozycji W cięMdej — Szymura po niezbyt ’rowa.
łów bez chybienia, przy czym przy
zmań) wygrał na punkty z Markow
1 dysponuje silnym ciosem. Nastawio budującym spotkaniu wygrał nie
drugim
chybionym
strzale
zawod

skim (Warszawa): Ryda 'Warszawa!
ANGLIA — WALIA 1:1 Ort»
Stal Sosnowiec
ny bojowo, trafia kilka razy bardzo znacznie z Cipro.
It 81:8 nik zostaje wyeliminowany. Po nie
przegrał
Mletezaklem 'Poznan’:
silnie. Polak celnie kontruje. sam aKolejarz BydgOsa-c®
6 7 Kill słychanie emocjonującej walce i LONDYN (PAP). Reprezentacja pił Krawczyk z(Poznań)
uległ Matusia-ko«1
lakuje 1 goni przeciwnika po ringu
W ringu sędziował barday dobrze
Włókniarz
Częstochowa
karska
Anglii
rozegrała
w
Cardiff
7
till
(Łódź):
Szajewsk'
(Warszawa) PJ#*
czterokrotnej rozgrywce, zwyciężył meoz x cyjtiu rozgrywek eliminacyj grał z Nowaczykiem
Will starciu Czech otrzymał ostrze Nending, na punkty Kabrad (C&R)
(Poznań);
9:13
Kolejarz
Praemydl
Zenie za trzymanie. Takie samo ostrze oraz Pasturczak i Gdański. Widzów
Łyekowski (P) przed Kawesznikiem
o mistrzostwo świata z Walią aki (Łódź) zwyciężył w 6 min. Re*'
Żemle otrzymał w 3 starciu Dębisz. 15 tysięcy.
S. Piotrowski.
Kolejarz Olsztyn
2 5:16 (ZSRR). Trzeba tu podkreślić, że nych
zwyciężając 4:1 (3:0).
gebra (doznań).
la 5 minut przed keńcem

Dr J. HajdukleuiScz
Jak

odnaleźliśmy

I Epilog tragicznej wyprawy m Romapowy Szczyt
Nunberga

?

Dnia 8. 10. po .pobudce o godz. 6 1 chu na turniczce nad przełęczą i z
przechodzimy z całym sprzętem 1 góry dyryguje cała akcją. Zerwy
prowiantem przez
i _ 2%.
___ TTWrota
__ — i skalne spadające ne stronę doliny
Żelazne
na południową stronę głównej gra ' Kacze, są niezwykle strome i gład
ni, Tatr. Droga, ta niezwykle piękna kie całą w ęc robotę należy wykowidokowo, byłaby pożądanym od ; nać bardzo ostrożn e, ubezpieczając
prężeniem po dniu poprzednim, gdy ; się dokładnie
by nip olbrzymie worki gniotące
Do miejsca biwaku Nunberga,
nas ku ziemi
I znajdującego się 60 metrów poniżej
Dnia 9. 10. po pobudce o godz. 4 przełęczy, da eżdżaiją Worwa. Gór
wychodzimy ze schroniska. Jest ka i Jakubowski. Na pośrednich
jeszcze pełna noc. Księżyc świeci stanowiskach pozostała Paszucha 1
jasno. 'Na n;ebie ani chmurki. Po Strzebońsk, Reszta czeka na prze
20 minutach marszu zatrzymujemy łęczy. Przychodzi mgła z zimnym
się, rozpalamv ognisko i gotujemy wiatrem. Marzniemy wszyscy pasku
śniadanie. W bchronslku kuchnia o dnie. Stających w ścianie już nie
tej porze jest jeszcze nieczynna.
widać Jakubowski z Górką pakują
O świcie ruszamy dalej i przez ciało Nunberga w worki i płachtę
doliny Złomisk i Rumanową podcho brezentową. Nareszc e możemy za
dzimy pod Gankowa Przełęcz któ cząć wyciągać zwłoki do góry. Ozię
rą osiągamy w łatwej wspinaczce o ki rolkom skonstruowanym przez
godzinie 9. Natychmiast rozwijamy Adasia Górkę praca ta idzie skła
liny i przygotowuj'eimy zjazd na pół dnie. O piątej po . południu zwłoki
nocną stronę.
.j Nunberga ,i wszyscy ratownicy są
Tadeusz Giewont i Karol Jakubowski znoszą na bambusie zwłoki Je
Pierwszy zjeżdża K. Paszucha.■' na przełęczy
Woźniaka. Zwłoki umieszcza się w workach, owija się je następ
oczyszczając kruchy kominek a luź- |I Zabezpieczamy
'
zwłoki na wbitym rzego
nych kamieni. Zjechawszy około 25 w ścianę haku i zostawiwszy na nie brezentem i przywiązuje do metalowej rury, przez którą przechodzi
Podczas niesienia, ciężar dzięki rurze, nie usztywnia bambu
przełęczy część sprzętu, schodźmy bambus.sowego
drąga, który opiera się na ramionach niosących.
możliwie ćak najszybciej do doimy
Foto inż. Zb. Schneigert
Rumanowa . Tu ściemnia się już zu
pełnie a my po piargach i dużych , nas do Zekcpanego. Część wyruszy- prawdopodobnie w bardzo trudnym
blokach skalnych brniemy ku ścież ' la już rano z Popradzkiego przez miejscu, które schodząc pokonywa
liśmy przy pomocy zjazdów.
ce w dolinie Złomisk i ta schodzimy góry.
Dlaczego Wożniak nie pozostaw i
do schroniska
przy zwłokach Nunberga żadne no
11. X. Pobudka o piątej .potem
Przypuszczalny przebieg tragedii: tatki? Miał przecież ołówek!
śniadanie na wolnym powietrzu i
Snując na łamach , Sportu i
Czytelniku! Czy będąc w podobnej
marsz na Gankowa Przełęcz. Pro Wczasów“ hipotezę o przebiegu wy
wadzi Józef Wawrytko. wyszukując padku nie przypuszczałem, aby ta sytuacji kiedy Twój towarzysz za
nai łatwiejszą drogę do transportu zgodziła się aż tak dokładnie z rze marzł, a Ty niedaleki już jesteś od
zwłok w dolinę. Na przełęczy impro czywistością Ponieważ nie mam nic tego i zdajesz sobie sprawę z bez
wizujemy przy pomocy rolek Ada do dodania w tej materii, pozwolę nadziejności swej sytuacji — czy po
sia Górki i zjazdówek kolejkę lino sobie jedynie powtórzyć w skrócie myślałbyś o .pisaniu aby po swej
śmierci zaąpcikoić ciekawość ogółu?
wą i dwoma 50-mebrowymi przejaz swe wywody.
Niepewno nie!
dami spuszczamy zwłoki do łatwiej
*
17 sierpnia Woźniak i Nunberg
szego terenu. Tu dwu z nas bierne
Hipotezę o przebiegu wypadku
na ramiona rurę metalową, tzw. wyruszyli wczesnym rankiem w
bambus, do którelj siatką i linami północno - wschodnia ścianę Ru- wysnułem wspólnie a kierownikiem
przymocowane są zwłoki. Reszta manowego gzczytu zabiera); ąc ze TOPR mgr. Tadeuszem Pawłow
podpiera niosących i dźwiga ich sobą prowiant na jeden dzień oraz skim. Akcja ratunkowa, najpoważ
plecaki. Dochodzimy do żlebu o sprzęt wspinaczkowy Załamanie się niejsza chyba w dziejach taternic
płytowych ścianach. Znowu trzy pogody zaskoczyło ich pod urwiska twa. prowadzona byłe niezwykle fa
przejazdy linowe i jesteśmy na piar mi szczytowymi, czyli przed najwię chowo i miała przebieg bardzo
kszymi trudnościami. Zaczęli więc sprawny. Pełne uznanie należy się
gu w dolinie Rumanowej.
Zwijamy liny. Pół godziny odpo wycofywać się ku filarowi Ganku. kierownikowi oraz wszystkim człon
czynku i na nowo podejmujemy Deszcz z gradom uniemożliwił dal kom obydwu wypraw.
ciężką pracę znoszenia zwłok. Pogo szą wspinaczkę i zmusił do biwa
da jest wspaniała ciepła i bezwie ku. Znalazłszy nyżę skalną, a będąc
trzna. Z czoła niosących leje się pot. jeszcze w pełni sił ustawili ochron
Ostatni odcinek z cy
Co chwila któryś z nich potyka się ny murek z kamieni. W nocy szalała
klu „Tragedie na ścia
i prawie upada gdyby nie podpie kurniawa. Czy Nunberg zmarł już
rający z boku towarzysz. Wolno po pierwszej nocy, czy dopiero po
nach górskich“, poda
schodzimy do schroniska. Srebrzys drugie! ? Nie wiadomo i nigdy się o
ta łuska stawu migoce w skośnych tym nie dowiemy. Wożniak widząc
jący losy Klimka Bach
śmierć towarzysza postanawia wal
promieniach chylącego się słońca.
ledy, porwanego przez
Teren,
gdzie rozegrała
Woźniaka i Nunberga. 1 - Rumanowy
Szczyt, 2 — Gankowa Prze4 ci
yUiwtc
* vfcrvy i '**“ się
y w tragedia
o
•
Ostatniego dnia akcji (11. X.) echo czyć do . ostatka. Ciało Nuniberga
-«o którą
irińrn imicin.anip.to
Nunberaa. 3—Ganek, o —miejsce
miejsce znalezienia zwłok zmarłego na o
łęcz, na
wyciągnięto zwłoki A. Nunberga,
dzirny przy furze widzącej zwłoki oraz lina, na której spoczywa, są
lawinę kamienną w
Fot.
inż.
Zb.
Schneigert
waku
Nunberga,
x
—
miejsce
znalezienia
zwłok
Woźniaka.
częściowo
przysypane
śniegiem.
¡3<r'
Andrzeja, do Szczyrbskiego Stawu.
sierpniu 1910 roku —
wbija haki do następnego Droga wiedzie przez las. Rdzawo Woźniak zostawia sztywna, zalodzo
geń!usz Strzeboński orara ozłonko- i-o prawej stronie turniczki skalnej metrów,
odbijają buki od ciemnej zieleni ną linę halki, młotki, karabinki I
Zjazdu.
Dołącza
do
n'
ego
Staś
Wor

podamy w następnym
i
spokojnym
głosem
sygnalizuje:
wie TOPR W. H. Parysłd i Adam
wa. Paezudha zlieżidża dalej, przygo limb i smreków wśród której krwa trzewiczki wspinaczkowe o gumo
hnir Górlka. Z Krakowa przyjechali: Sta
— Jest Nunberg!
wej podeszwie, które ślizgają się na
numerze.
wi się (jarzębina.
towugąc
następne
stanowisko.
Wre

Przyznam się że absolutnie mnie
nislaw Worwa. Juliusz Szumski i
O 12.30 przyjeżdża do Szczyrb śniegu. Idzie w skarpetach. Posuwa
ruszają Adaś Górka i Karol
dr Jerzy Haijduktewrcz.
to nie zaskoczyło Teren wyglądał szcie
Jakubowski. Tadeusz leżv na brtzu- skiego Czesław i zabiera zwłoki t się żeberkiem skalnym i odpada
przecież
tak.
że
wyżej
nie
było
żad
Całą tę grupę przewiózł autem nych miejsc na biwak. Ot po prostu
ra Zakopanego przez Łysa Polanę do sprawdziła
teoria, którą przed
doliny Białej Wody dzierżawca stawiłem nasięszkicu
77 numerze
schroniska przy Morskim Oku. Cze .Sportu j Wczasów“ zw 26.
Poznajmy sport naszego sojusznika
9.
sław Łapiński. Już po nocy dotar
Asekurowany .przez Steebońslkieliśmy do doliny Kaczej, gdzie zabi
wakowaliśmy w dwu kolebach nad go opuszczam swote miejsce na że
Motocyklizm w Związku
Radzieckim
berku, gdzie dochodzą w -chwilę póż
Zielonym Stawem
Nazajutrz (7. 10.) Tadeusz o godz. niej Worwa i Szumski. Nunberg le
5 rano poderwał nas na nogi i roz ży na płeeience o wymiana-dh 2 m
ne 1,20 m. Od tyłu płasienka zam
dał funkcje:
jest przewieszonymi płyto
— Paryski ra Adasiem Górką oraz knięta
ściankami skalnymi, stykają
Józef Wawrytko pó da na przeszuka wymi
cymi się pod lekko rozwartym ką
wanie piargów pod ścianami Ruma tem. Od ekspozycji wznosi się mu
nowego i Żłobistego Szczytu.
rek z ułożonych kamieni wysokości
Pozostali pod kierownictwem Ta około 40 cm. Nürnberg leży na le
deusza dobrze nam znaną drogą wym boku z lekko oodlkur-czonymi
sprzed miesiąca k:edv to odszuka nogami na zwojach bezładnie rzuco
liśmy i spuścili w dolinę ciało Jerze nelj liny. Ręce schronione między
go Woźniaka, wyruszyli przez Pustą udami. W kącie płasienki zardze
Ławkę i Kaczą Turn'e do żlebu spa wiałe haki karabinki i dwa młotki
Cmłmoi motocykliści i motocyklistki Z.S.R.R. Od lewej — W. Kamiejew, Ł. Jefremowa, A. Mieszałowa, S. Kudinow, J. Karol, N. Czereoraz dwie pary pantofli do wspina
dającego z Gankowej Przełęczy.
rniskin, W. Konowalow, J. Prytkowa, I. Ozolina, I. Suszczewskij, J. Ginhaut, J. Stepanow, A. Piętrom i I. Denisenko.
nia, z których jedna Wożniaka.
Przechodząc
przez północno- Jest ubrany w koszule, sweter, wia
wschodńi filar Ganku zatrzymuje trówkę spodnie opuszczone do ko Rozegrane w bieżącym roku w których ustanowione zostały w r.
Tallinie szosowe zawody mo 1947 rekordy krajowe, 18 było po Na boiskach i stadionach ZSRR
my się. Z doliny Kaczej wstępuje stek i skarpety bez pończoch. Kap
tocyklowe o mistrzostwo Zwią chodzenia krajowego, w r. 1949 licz
mfgłe. Po chwili widzimy tylko tur wiatrówki nasunięty na czoło.
ba rekordów na tych maszynach
na mniej więcej 30 metrów. Możli- Jest w oikula-rach. Przeszukując kie zku Radzieckiego, posiadały wiele wzrosła
do 30.
czepką. Kierowca Esyrlew 1 paca*
wości odnalezienia ciała Nunberga szenie spodni znajduje dokumenty nader interesujących aspektów.
Na zakończenie sezonu
Posługiwanie się maszynami pro MOSKWA.
lekkoatletycznego odbyły się w
żer Gawrilto, startujący na many»
w tych warunkach spadają prawie osobiste, brulion protokółu zebrania Przede wszystkim rzucała się , w o- dukcji
krajowej
pozwoliło
syste

nie marki „M-35“ — 350 ccm, prze
Tyflisle
mistrzostwa
Związku
Ra

czy
wielka,
bo
ponad
300
osób
li

z przeja zarządu Koła Warszawskiego Klubu
do zera. Licząc sie jednak
.
i intensywnie polepszać
byli dystans 100 km w rekordowy»
dzieckiego w 10-boju mężczyzn i 5klientami, Tadeusz decyduje, że ak- Wysokogórskiego i świstki gazet. cząca ekipa czołowych zawodni matycznie
czasie 54,19,8 min., osiągając śred
boju
kobiet.
W
konkurencji
mę

rekordy
szybkości.
I
tak
np.
w
r.
dję należy bezwarunkowo kontynuo Wszystko' zabieram ze sobą. Wśród ków, reprezentujących 10 republik 1946 osiągnięto na maszynie wyści
nią szybkość ponad 110 km godz.
skiej walka o pierwsze miejsce ro
Weć. Przy pierwszych kroplach desz papierów nie znajdule żadnej no- związkowych, wśród których wysu gowej z kompresorem marki
zegrała się między Lippem, Wolko MOSKWA. Rozgrywki piłkarskie o pe
wem 1 Danisienko. W drugim dniu
char ZSRR zbliżają się ku końco
ozu musimy natvehm'ast rozpocząć tatki o przebiegu tragedii. Nie nęli się na czoło motocykliści Mo „DKW“ o POj. 125 ccm na dystan
mistrzostw Heino Lipp wycofał się
wi. Z ponad 8 tys. drużyn, które
odwrót. Staszek WOrwa wbita na stwierdzam też u Andrzeja żadnych skwy i Leningradu. Uderzającym sie 1 km ze startu lotnego szybkość
z
powodu
choroby
i
tytuł
mistrzów
na
początku sezonu rozpoczęły roz
był
liczny,
nie
notowany
dotych

ostrzu filaru haki, do których przy złamań lulb urazów.
ski zdobył Wołkow — 7.173 pkt.,
grywki, 54 zespoły zakwalifikowały
czas, udział młodzieży, którzy zapi 117,45" km/godz., natomiast w r. 1949
Wiązujemy 70 m line zjazdową i
przed
Danisienko
—
6.975
pkt.
W
się
do rundy finałowej. Już pier
na
sowieckim
motocyklu
„M
—
1
E
“
Tymczasem
dochodzi
do
nas
Sta

się chlubnie w historii radziec
przy jej pomocy schodzimy do żle szek Worwa. W jednym z młotków sali
pięcioboju kobiet tytuł mistrzyni
wsze spotkania finałowe przyniosły
sportu motocyklowego. Na bez kompresora osiągnięto szyb
ZSRR
zdobyła
Czudina,
uzyskując
niespodzianki
w postaci wyelimi
bu spadającego z Gankowej Prze rczpoiznaij-e swój własny który po kiego
firmamencie motocyklowym zabły kość 118,11 km/godz. Ña tej samej
4.934 pkt. Wynik ten jest nowym
nowania dwóch drużyn I Ligi przez
łęczy. Linę zostawiamy dla zabezpie życzył Ńunbergowi.. Zabieramy ów sły
maszynie osiągnął Nowikow na dy
nowe
gwiazdy
I.
Suszczewskie-,
rekordem
ZSRR
i
przewyższa
ofi

mało
znane
zespoły.
Leningradzkie
czen'a sob e szybkiego odwrotu.- Po młotek, haki oraz karabinki i zmazy go, S. Kudinowa. J. Stepanowa i stansie 1 km ze startu z miejsca
cjalny rekord świata w tej kon
Dynamo przegrało z Dynamo z Ro
ceąitkowo żlebem, potem ścianami namy kolejno schodzić. Łączymy się wielu
90,27
km/godz.,
podczas
gdy
dotych
kurencji.
stowa
nad
Donem,
a
zespół lotni
innych.
po .prawej ego stronie dochodzimy z Szumskim i w czwórkę podążamy
ków moskiewskich WWS wyelimi
czasowy rekord uzyskany na MOSKWA. Radziecki Komitet do
Momentem,
który
zasługuje
na
spe

do miejsca gdz:e znaleźliśmy przed w dół żeberkiem skalnym. Trudne
nowany został przez drużynę „Czer
„DKW“ z kompresorem wynosił
Spraw Kultury Fizycznej i Sportu
wony Znak".
miesiącem cało Woźniaka. Nie ma miejsca pokonujemy dwoma 15-me- cjalne podkreślenie to fakt, że w tylko 84,27 km/godz.
przy Radzie Ministrów ZSRR za
MOSKWA.
Z okazji zakończenia let
twierdzi!
rekordy
lekkoatletyczne
śladu z dużego kopczyka, którym na trowymi zjazdami. Schodzimy do tegorocznych zawodach motocyklo
Rekord szybkości na 100 km w
niego
sezonu lekkoatletycznego, w
wych
brały
udział
wyłącznie
ma

ZSRR ustanowione w bieżącym se
znaczyliśmy wtedy miejsce śmierci żlebu i łączymy się z Tadeuszem i szyny produkcji krajowej. Osiągnię tej samej kategorii maszyn (do 125
wielu miastach Związku Radziec
zonie:
sztafeta
4
x
490
m
(Czewgun,
naszego druha. Zniosły go po pro z Józkiem Zubkiem.
w r. 1946 na
kiego odbyły się zawody lekkoatle
Bulańczyk, Kiljanenko, Komarow)
te zetem przez zawodników w bar ccm), ustanowiony
marki „Ardi" równał się
stu lawiny kamienne
tyczne. jesienne biegi na przełaj
— 3:17,4 min., 200 m ppł. — Łuniew
W szóstkę schodzimy następnie dzo trudnych warunkach tereno maszynie
oraz długodystansowe biegi sztafe
89 km/godz. Rekord ten poprawio
24,1 sek., młot — Kański 57,86 m,
Tadeusz rozdziela funkcje:
drogą wejściowa, likwidując linę wych wyniki są nie tylko ich oso ny został w następnym sezonie na
towe. W Gorkij w biegach sztafe
chód na 10 km — Zeltynsz 44:45,8
bistym sukcesem lecz również tri radzieckiej maszynie „M 1 A“ na
zjazdową
pozostawiona
na
filarze
towych startowało ponad 4 tys. za
min.
— Strzeboński — Hajdukiewioz Ganku. Półkami w zachodniej ścia umfem radzieckiej myśli konstruk
wodników 1 zawodniczek. W Baku
W Stalingradzie odbyły się
przeszukać żebro skalne na lewo nie Kaczej Turni osiągamy Pusttą cyjnej. Świadczą one poza tym o 92,9 km/godz., a w roku bieżącym MOSKWA.
zawody lekkoatletyczne, z okazji
zawody wioślarskie o mistrzostwo
zamknięcia sezonu, zgromadziły 3
od komi-na, Worwa — Szumski ska Ławkę. Zjadamy resztki zapasów i wysokim poziomie przemysłu mo podwyższono go do 102,6 km/godz.
ZSRR, z udziałem reprezentantów
Bardzo dobre wyniki osiągnięto w
tys. uczestników. W biegach na
ły spadające z lewej strony ód ko schodzimy z przełączlki .piarżystym tocyklowego ZSRR.
17
miast
radzieckich.
W
klasyfika

roku bieżącym również na maszy
przełaj w Saratowie wzięło udział
mina.
cji ogólnej drużynowe zwycięstwo
Na maszynach produkcji radziec nach
żlebem do koleby w Kaczej Doli
3 tys. biegaczy. Na dystansie 3000
pozostałych
kategorii.
odniosła reprezentacja Leningradu.
— Ja % Józkiem Zubkiem prze nie.
kiej „Ł—300“, „12“. .TIZ“ i „Ko
m
zwyciężył młody zawodnik TorPorównując
wynik;
w
r.
1947
na
W konkurencji kobiecej wyścig ka
gaszew w dobrym czasie 9:56 min.
szukamy komin i ¡prawe tego ogram
W kolebie czekaj a na nas Waw meta;“ ustanowiono jeszcze przed tej samej co i w roku bieżącym tra
jaków jednoosobowych na dystan
W
Swierdłowsku bieg na dystansie
ozenie. Wszystkie partie mają do rytko, Paryski i Górka. W godzinę II wojną światową szereg wszech- sie w Tallinie stwierdzić należy, iż
sie 1000 m wygrała Bielska (Lenin
1000 m wygrał student Konowalow
trzeć pod strome zerwy skalne, spa późnię] przychodzą: członek TOPR zwiążkowych rekordów. Po wojnie są one na ogół o 30 proc, lepsze. f
grad), uzyskując czas 4:53,2. Wśród
w
czasie
min.
mężczyzn pierwsze miejsce zajął w MOSKWA. 2:45.6
dające z Gankowej Przełęczy i Gan mgr. Kazimierz Paszucha ora® Ka przemysł motocyklowy ZSRR przy
Wyniki te wskazują, że zarzuce
Podczas automobilowych
tej konkurencji wioślarz leningradz
stąpił
do
masowej
produkcji
ma

ku.
zawodów
na
szosie
mińskiej pod
nie
maszyn
zagranicznych
przyczy

rol Jakubowski. którzy przyjechali szyn sportowych i wyścigowych.
ki Alekslejew. W kajakach jednoMoskwą, kierowca Głębin i mecha
Miejscami w bardzo trudnęj wspl_ wprost z Krakowa.
niło się w wybitnym stopniu do
1 dwuosobowych na dystansie 10.000
W
r.
1948
do
konkursów
moto

nik
Zatulin,
ustanowili
rekord auto
naozoe osiągamy ze Strzebońdkim \ Ponieważ spuszczanie zwłok do cyklowych dopuszczono tylko ma podniesienia poziomu radzieckiego
m podwójny sukces odniosła zeszło
mobilowy Związku Radzieckiego
roczna mistrzyni ZSRR — Sawina.
żeberko skalne. Po chwilowym prze Kaczej jest prawie niemożliwe ze szyny produkcji krajowej. Rezulta sportu motocyklowego i jego umadla samochodów małolitrażowych
W konkurencji męskiej zwyciężył
jaśnieniu mgła znowu otula nas względu na krótki dzień. Tadeusz ty osiągnięte w ubiegłym miesiącu sowienia. (WK)
produkcji krajowej typu „Mosk
Kuźniecow (Leningrad).
Opracowane na podstawie
wicz". Głębin i Zatulin przebyli
mleczno-białym całunem. Nie wi decyduje, się .przenieść bazę wyprą w Tallinie potwierdziły w pełni
Podczas motocyklowych
100 km trasę w czasie 1:01:16,1 godz.
dzę już Stnzebońskiego,
który wy do schroniska przy Popradzkim wysoką klasę przemysłu radzieckie
„Sowieckiego Sportu i „Ogonio MOSKWA.
mistrzostw Moskwy ustanowiono
osiągając średnią szybkość 97,«1
Ptiię się żeberkiem 15 metrów naka."
rekord
ZSRR
w
kat.
maszyn
z
przy
go.
Podczas
gdy
z
53
maszyn,
na
km/godz.
demną. Jedynie przesuwająca się V Stawie.
Dr Jerzy Hajdukiewicz, który kilka tygodni temu zamie
ścił na naszych łamach szczegóły wyprawy po tragicznie
zmarłego taternika, Jerzego Woźniaka, poniżej podaje szcze
goły drugiej wyprawy po jego towarzysza, Andrzeja Nun
berga.
Ponieważ poszukiwania prowa w mych rękach Ima świadczy o po
dzone przez taterników warszaw suwaniu się towarzysza. W dole ło
skich z powodu niepogody nie dały moce młotek To Staszek Worwa
pozytywnego rezultatu a warunki wbija hak.
atmosferyczne doznały poprawy, po
Gienek ściąga mnie do siebie.
stanowiono wszcząć akcję ponow Stoimy w miejscu gdzie nasze że
nie. Dzięki przychylnemu nastawie berko wrasta w nienową ścianę.
n>u prezesa PTT min. W. Wolskie Mgła nieco rzednie. 30 metrów nad
go i za jego poparciem uzyskano w nami z odchyleniem' w lewo spo
przyśpieszonym tempie przepustki strzegamy dwie nyże skalne, roz
na Słowaid ę
dzielone małą turniczką Decyduje
Dnia 6. 10. wyruszyła z Zakopa my się przeszukać jeszcze ten odci
nego ekiipa pod przewodnictwem nek terenu i wracać. Gienek wspi
mgr T. Pawłowskiego złożona z na się niezwykle ostrożnie po kru
członków Tatrzańskiego Ochotnicze chej skale przetykane: trawkami.
go Pogotowia Ratunkowego ; ochot 25 metrów pod nam: Worwa aseku
pików z Koła Krakowskiego Klubu rowany przez Szumskiego trawer
Wysokogórskiego PTT. Z Pogoto suje gładką, białą płytę. Każdy ka
wia wyruszyli przewodnicy: Jó mień strącony przez nas im zagra
zef Wawrytko. Józef Zubek i Eu- ża. Strzebońslki dochodzi do nyży

OEOBT 1 WCZASY. H FAjtoffleSMÄA «A K» «

* *■.«

Starty

we

■

Wrocławiu»

Holendrów

Katowicach

i

Gruełzi^ał&u

OWOe
Rotterdam — Wrocław

82:69
® W Pradze odbył się mecz
• Praskie sztuczne lodowisko WROCŁAW, (w) Do rewanżowego
piłkarski Praga — Bratysława. jest już czynne. Ostatnie dnie, spotkania na żużlu reprezentacje Ho
landii i Polski wystąpiły pod firmą
Wynik brzmiął 4:2 (2:1) i... 75 ty były w stolicy Czechosłowacji bar Rotterdamu
i Wrocławia. Holendrom
sięcy próżnych butelek, zebra dzo pogodne. Młodzież jeździła udał się rewanż całkowicie. Jako ze
nych ze wstępów. Każdy z 15 ty więc na łyżwach, równocześnie spół byli bezsprzecznie lepsi. Ich kla
dorównywali jedynie Smoczyk 1
sięcy widzów, przyniósł bowiem się opalając. W ciągu pierwszych sie
Kołeczek. Smoczyk przewyższa} na
tytułem opłaty za bilet 5 butelek czterech dni udostępnienia tafli, wet gości techniką jazdy i brawurą.
na rzecz powszechnej akcji zbiór przez lodowisko przewinęło się Poza tym widzieliśmy u niego to,
czego nie widzieliśmy w ogóle u Ho
kowej; piłkarze przekazali je, o- 8437 osób, z tego 2215 dzieci. lendrów,
mianowicie zmysł jazdy ze
czywiście za odpowiednią kwotą, Otwarcie lodowiska ostrawskiego | społowej. Jadąc z reguły na pierw Czołowi żużlowcy 'polscy — w ujęciu naszego karykaturzysty. Od lewej: Smoczyk, Olejniczak, Naidrowszej
pozycji,
starał się zablokować ski, Maciejewski i Szpitalniak. Pierwsi dwaj startowali przeciwko Holendrom w Katowicach, pozostali
do Centrali Zbiórkowej. 22 duże nastąpiło w niedzielę.
przeciwników, aby umożliwić kole-,
— w Grudziądzu.
ciężarowe auta przewiozły te bu
® 85.532 osób zdobyło w tym I gom
wyjście na drugą pozycję. „Smo
telki z boiska pił
roku w Rumunii państwową od- ■ czyk to najwyższa klasa europejska“ ników polskich na pierwszym miejscu Kołeczka, jest najlepszym naszym za wypadła na ogół zadowalająco, mimo
— powiedzieli członkowie ekipy ho stawiamy Smocżyka, który wygrał wodnikiem. Niestety, po kontuzji war
niedociągnięć technicznych
karskiego do ma
znakę sportową.
lenderskiej. — „Zawodnikowi temu cztery swoje biegi, poprawiając dwu szewskiej, nie czuł się jeszcze na si pewnych
(lampy były za rzadko rozwieszone
gazynów. Za jed
• Szwed Lenard Strand, który możemy przeciwstawić jedynie Stee- krotnie
rekord toru. W piątym biegu, łach startować. Szkoda również, że co powodowało cienie na lorze!, ’
nym zamachem za
w roku 1947 wyrównał rekord mana, naszego bezsprzecznie najlepsze prowadził nie zagrożony, ale defekt zabrakło Maciejewskiego. Poza tym,
Punkty zdobyli: dla Rotterdamu —
zawodnika, ale i tu nie można motoru odebrał mu zwycięstwo. Na
polscy startowali po raz de Geus 19, Metzelaar 16. Molenaar 14
łatwiono kilka po
świata w biegu na 1500 m i ogól go
przewidzieć wyniku, bowiem Smoczyk drugim miejscu plasuje się Kołeczek, zawodnicy
pierwszy
przy
sztucznym
świetle,
pod
Villard
12. Stuivenberg 5
żytecznych spraw:
nie typowany był na poprawie ma za sobą atut młodości i, jak zdo który dostarczył drużynie polskiej czas gdy Holendrzy startują w tych 1 Nölten13.3; Jonker
dla Wrocławia — Kołe
stare butelki uchro
nie tego rekordu, oświadczył o- łaliśmy zauważyć, jedzie z wyścigu na największej ilości punktów. Zende- warunkach bardzo często,
czek
17.
Sm
oczy
k
16.
Wożn ak i Su
lepiej. Twierdzimy, że w przy rowski jechał tym razem słabiej niż
nionó od zniszcze
statnio, że od przyszłego sezonu wyścig
Próba organizowania zawodów w checki — po 7. Paluch, Żenderowski
szłym
sezonie
pokaże
on
o
wiele
wię

w
Warszawie.
Reszta
zawodników
na
nowych
warunkach
oświetleniowych
1
Szpitalniak
po
6
oraz
Szatkowski 4.
startował będzie na dystansie cej, a dzisiaj nawet nie musi się o- niższym poziomie.
nia, będą one jesz
cze we właściwy sposób użyte, 3000 m, na którym — według swe bawiać najlepszych jeźdźców świata, Gdybyśmy chcleli się dopatrywać Smcczyk najlepszy w Katowicach
powodów naszej porażki, po zwycię
akcja zbiórkowa udała się nad go mniemania — ma największe do jakich należą Australijczycy.“
Z drużyny holenderskiej najlepiej stwie warszawskim, to najważniej
spodziewanie, .dotychczasowi wła możliwości uzyskania rekordu wypadł
D. de Geus, następnie Metze- szym tego powodem była absencja
ściciele butelek — nie przywiązu światowego.
laar, reszta nieco słabsza. Z zawód- Olejniczaka, który obok Smocżyka i
KATOWICE. — Międzynarodowe 3) Metaelaar. II — 1) Jonker 1:35,7;
jący do nich żadnego znaczenia
wyścigi motocyklowe z udziałem 2) Draga; 3) Szpitalniak. III —
— mieli za darmo wstęp na atrak
najlepszych zawodników holender 1) Smoczyk 1:28,7 (nowy rekord
skich i polskich, ściągnęły na tor■ toru); 2) Metzelaar; 3) Spyra. IV —
cyjny mecz, a organizatorzy otrzy Stanisława IWol8ee*e¡
żużlowy
Gwardii na Muchowcu 1) Zenderowski 1:34,8; 2) Jonker;
mali swoją gotówkę.
około 15.000 widzów.
3) Spyfa. V — 1) Metzelaar 1:31,9;
® Ostrowskie pismo „Nova Svo Pływanie
na
długie
dystanse w Polsce
Jak było do przewidzenia, w 4) Paluch 1:32.9; 3) Drage, VI —
boda“ podaje, że w nadchodzą
punktacji ogólnej zwyciężył zdecy 1) Willard 1:35.2; 2) Suchecki; 3)
cym sezonie odbędzie się po raz
dowanie Smoczyk',. zdobywając 20 Szpitalniak. VII — 1) Smoczyk
pierwszy mecz narciarski Słowa
punktów na 20 możliwych. Był on 1:35.2; 2) Paluch; 3) Spyra, VIII —
cja — Śląsk. Zawody te przewi W nr. 78 „Sport i Wczasy“ był cie wanych na forze regatowym, pod 19 m. 39 sek., 2) Trat, 3) Moritz; poza najlepszym zawodnikiem, a każdy 1) Metzelaar 1:32,6; 2) Zenderowski;
kawy artykuł pt. „Mistrzowie prze Bydgoszczą na trasie dług. 5 km (tor konkursem: 1) Kozłowski B. 19.45. —
duje się w Wiśle, rewanż zaś na strzeni
bieg, w którym startował, był po 5) Szpitalniak. IX — 1) Paluch
wodnych“. W historii pływa 500 m) wzięło udział 18 zawodników i Z pań: 1) Bystrzańska (AZS) 21.41.
następny sezon w jednej z miej nia polskiego nie spotykamy wpraw 5 zawodnicąjtk. Zwyciężyli: 1) Jur- 2) „Wpław przez .Kraków" zorgani kazem jego umiejętności, W czwar 1:35,4; 2) Suchecki; 3) Vreugde.
dzie pływaków - maratończyków, alé kowskl Jerży (Polonia (W-wa) 1 g. zowany przez krakowski AZS na dy tym biegu Smoczyk' czasem 1:28,7 X — 1) Smoczyk 1:37,1; 2) Zende
scowości słowackich.
znaczy to, że nie czyniono i u nas 38.42 sek., 2) Matysiak Jan (AZS stansie 3.600 m, bardzo udana 1 świet min., co dale przeciętną szybkość rowski; 3) Willard. XII — 1) Smo
• Niedawno podaliśmy o czwar nie
pewnych prób w tym kierunku.
W-wa), 3) .Klein Józef (Jutrz. Kr.); nie propagandowo wykorzystana im
czyk 1:40.2; 2) Rataj: 3) Vreugde.
tym w tym . roku wypadku śmier Jeszcze przed pierwszą wojną świa Panie: 1) Schreiberówna (Jutrz. Kr.) preza (która stała się później w Kra 81,2 km/godz., poprawił swój wła XIII
— 1) Smoczyk 1:34,7; 2) Wil
sny rekord toru o sekundę.
tową
Warszawskie
Towarzystwo
Wio

2 g. 07.58 sek., 2) Trałowa (Polonia kowie tradycyjna).'
ci na ringu. Nie było to ścisłe o
lard;
3) Rataj. XIV — 1) Paluch
Wielką
niespodzianką
było
za

ślarskie
„corocznie
prawie
urządzało
W-wa),
3)
Lisiński
(T.
K.
S.).
Schrei

Dała
nast.
wynik
:
1)
Ferens
(AZS)
tyle, że był to już szósty z kolei konkursy polegające na przepłynięciu berówna przybyła jako 12, wyprzedza 34 m. 52 sek., 2) Kovacs (Jutrz.) b. jęcie drugiego miejsca przez Palu 1:33,4; 2) Jonker; 3) Szpitalniak.
tego rodzaju wypadek w tym ro znaczniejszych przestrzeni np. Wila jąc Henryka Buzę, znanego nam już olimpijczyk węgierski; Panie: 1) Meie- cha, który uzyskał 18 pkt., przed XV — 1) Willard 1:36.2; 2) Szpital
równa (AZS) 34.52, 2) Popielówna Metzelarem — 17 pkt. i Wiltar- niak; 3) Vreugde. VII (powtórzo
ku. Dwa brakujące w naszej sta nów — Warszawa (8 km) lub War- z trasy Ciechocinek — Toruń.
— Bielany“ — czytamy w hi P. Z. P. od chwili swego założenia, (AZS).
ny) — 1) Metzelaar 1:37,9; 2) Draga;
tystyce zdarzyły się sżawa
storii W. T. W.
tj. od 1922 r. propagował pływanie na
Bieg pływacki Hel — Gdynia na tra dem — 16 pkt. Dalsze miejsca za
Suchecki.
w
Południowej Zawody Wilanów — Warszawa stały dłuższe dystanse. Pływanie wtedy sie 22 i pół km, poprzez tzw. „małe jęli: Jonker — 12 pkt.. Zenderow- 3) Organizacja
spoczywa
Ameryce. Ostatnio się zresztą tradycyjne, były rozgry zresztą z konieczności odbywało się morze" zakończył się sensacyjnym ski i Szpitalniak — po 11 punktów, jąca w rękach zawodów
Zarządu Wojewódz
corocznie przed wojną i groma tylko na rzekach z powodu zupełnego zwycięstwem Kulikowskiej z Warsza Draga, Suchecki. Rataj i ven de kiego ZS Gwardia
zanotowano jesz wane
wzorowa.
dziły na starcie ponad 300 zawodni braku pływalni (posiadał ją tylko Kra wy. która pokonała swoich dwóch Vréugde — po 8 pkt. i Spyre —
cze dalsze dwa, a ków
(WIE-SKI)
(1938 r. — 362) i wielką popular ków). Nawet I-sze mistrzostwa Polski współzawodników: Lechowskiego — 6 pkt.
tak
jak
pływanie
na
dwóch
pierw

mianowicie: w Me nością cieszą się do dziś.
(WK.S Legia) i Podhoreckiego z Gdy Bardzo ciekawy przebieg miał
szych
Olimpiadach
(1896
w
Atenach
i
Spotykamy
poza
tym
wzmianki
o
Polska
Feinem
ni.
Start
nastąpił
3.8
1930
r.
o
godz.
diolanie zmarł na nieznanych bliżej marynarzach pol 1900 r. w Paryżu) odbyło się na mo
9., po długiej ceremonii smarowania bieg XI, którego nie ukończył ża
•ringu włoski pięś skich,
którzy podobno przepływali w rzu 1 rzece (Seine) miały miejsce na tłuszczem. Czas Kuligowskiej — 9/24 den z zawodników. Drage nie wy
Rotterdam 64:37
ciarz wagi ciężkiej Enrico Berto latach dwudziestych odległość Gdynia Wiśle w W-wie.
godz. jest o 3 godz. lepszy od rekor startował, Sucheckiemu spadł łań
W roku 1922 z niewielu (6) imprez du
poprzedniego na tym odcinku. Pod cuch, a prowadzący bieg Metzełaar
ia, a przed tygodniem w Detroit — Hel.
pływackich, jakie się odbyły, dwie borecki
W
każdym
razie
polski
świat
spor

miał
9.30
godz..
a
Lachowski
przewrócił się. Na niego wpadł ja
w Stanach Zjednoczonych, Mu towy informowany o wyczynach na były na długie dystanse:
GRUDZIĄDZ, (tel). Międzyna
dą cy ttiż ża nim Spyra, który do
1) 29. 6. 22 wyścig międzymostowy —• 9.48 godz.
rzyn Talmadge. Bussey — doznał kanale La Manche usiłował i u nas
Z
wyżej
wymienionych
przykładów
z
okazji
otwarcia
przystani
AZS
na
znał
kontuzji. Bieg ten został po rodowe wyścigi żużlowe pomię
Wyprodukować maratończyków pły
podczas walki wstrząsu mózgu i wania.
dzy reprezentacjami Rotterdamu
Wiśle w Warszawie na dystansie 2 widzimy, że słusznie mówi się, że pły wtórzony.
nieodzyskawszy przytomności za W roku 1925 tygodnik „Stadion" km. Stanęła wówczas rekordowa ilość wanie na długie dystanse jest u nas
Polski Północnej zakończyły się
mon popularne 1 nie mieliśmy ,,mi Wyniki poszczególnych biegów: iWysokiem
kończył życie w szpitalu.. Tak zwrócił się do P. Z.P. deklarując na zawodników 117, w tym 10 pań. Z wy- . mało
zwycięstwem Polski
I — 1) Paluch 1:33,7; 2) Willard;
strzów) przestrzeni wodnych".
grody: 1) dla pierwszego obywatela Cięzcą został: 1) Jurkowski (W. K. W.) 1 strzi
więc 8 zawodników zmarła w tym polskiego,
Północnej 64:37.
który
przepłynie
z
cyplu
roku z walk bokserskich.
Helu do Gdyni lub odwrotnie — złoty
. Na ogólną ilość 15 biegów w 10
• Heino po rekordach na 10.000 medal; 2) na zawody na tym dystan
zwycięstwo uzyskali Polacy. W
sie,
O
ile
będą
urządzane
—
cenny
Igrzysku
Szkół
Budownictwa
mi i 20.000 m, zaatakował rekord przedmiot i medale dla wszystkich udrużynie Polski najlepszymi byli
światowy na 25 km. Rekord tsn cześtników.
Kołeczek i Olejniczak, w druży
'należy do Hietanena i wynosi To widocznie zdopingowało naszych
nie Rotterdamu wyróżnił się de
pływaków,
bo
tego
roku
23
sierpnia
1.20.53.2 godz. Heino uzyskał czytamy o próbie Adama Uziębły z
Geus i Molenaar. Już w pierw
Jarosław zwycięzcą przed Mińskiem Maz. i Wrocławiem
tylko 1.24.59.2 godz. Trzeba przy Wojskowego Klubu Wioślarskiego z
szym biegu Kołeczek czasem 1:31
pomnieć, że po niefortunnym star Warszawy. Usiłował on przepłynąć ma
ustanowił nowy rekord toru.
łym morzem z Boru (Jastarnia) do
cie na Olimpiadzie w roku ub. V. Gdyni
ŚWIDNICA, (zbś) Ku uczczeniu szó Gdańsk Wrzeszcz 2:1 (12:15. 15:4; 15:10): sław) 10.52.6; 3) Stępień (Wrocław)
W poszczególnych biegach zwy
przestrzeń około 20 km. Po
Maz.—Warszawa POSZ XXI 2:0 10.53.0.
Heino nosił się z zamiarem roz przepłynięciu 10 km komisja sędziow stej rocznicy bitwy pod Lenino, pod Mińsk
Ministra Budownictwa. (15:1; 15:5); Jarosław — Gdańsk 2:0
ŚWIDNICA (teł) Wyniki ostatniego ciężyli: I — Kołeczek 1:31. II —
stania z bieżnią. Na wiosnę b. ska zażądała przerwy, gdyż fala i protektoratem
:nż. Mariana Spychalskiego odbyły (15:8; 15:13), Bytom — Toruń 2:0 (15:9; dnia Igrzysk Szkół Budowlanych w Szałkowski 1:36. III — Kołeczek
uniemożliwiły dalsze płynięcie. się
roku dotknęło go wielkie nie wiatr
I ogólnopolskie Igrzyska Sporto 15:4); Szczecin — Wrocław 2:0 (15.7, Świdnicy były następujące:
1:34. IV — De Geus 1:36. V — Ko
Komisja
sędziowska
płynęła
przed
wa
junaków SP Ośrodków Szkolenia 15:10).
100 iii: Butkiewicz — Mińsk Mazo łeczek 1:36,9. VI — Olejniczak
szczęście, gdyż zmarła mu żona. nim łodzią żaglową i zachodziła oba
Zawodowego.
Na
starcie
stanęło
oko

wiecki
12,0,
Skorek
—
Mińsk
Mazow.
PIŁKA
NOŻNA:
Bochnia
—
Wro

Chcąc zagłuszyć w sobie rozpacz wa zatopienia łodzi, natomiast wy ło 860 zawodników, reprezentujących
cław 2:2; Szczecin — Świdnica 1:2; 12,0; 1000 m: 1) Kłoczyna — Jarosław 1:39. VII — Molenaar 1:36,1. VIII
trwały pływak czuł się doskonale i
po dotkliwej stra
18 ośrodków z całego kraju.
Gdańsk Wrzeszcz — Poznań 0:1, By 2,51,4, 2) CzerWóńskl — Jarosław 2,52,2; — Kołeczek 1:33. IX — Molenaar
chciał
kontynuować
swą
próbę.
Po
cie, każdego dnia
4x100: 1) Poznań — 53,4, 2) Jarosław 1:36. X — Olejniczak 1:32,6. XI
wyjściu z wody lekarz zbadał puls W pierwszym dniu zawodów odbyły tom — Kielce 5:0; Mińsk Maz. — To —
53,5; Sztafeta olimpijska: 1) Jaro — Kołeczek 1:31.5. XII — de
przed pracą i po
pływaka i skonstatował, że jest nor się eliminacje w lekkoatletyce, w ply ruń 4:0, Trzciel — Lisków 9:2.
sław
3,53,6, 2) Mińsk 4,04; Dysk: 1) Sza
wanlu,
piłce
nożnej
i
siatkówce.
malny.
PŁYWANIE:
100
m
st.
flow.
—
Do
jej
zakończeniu
LEKKOATLETYKA: 100 m — 1) półfinału zakwalifikowali się nastę liński 45 m, 2) Witek 44,4 m; Wzwyż: Geus 1:37,5. XIII — Olejniczak
Start tej próby rozpoczął się o godz.
biegał intensywnie
1)
Skorek
Bożym
(Mińsk
Maz.)
12.1,
2)
Dutkie

11 m. 7, przerwa nastąpiła o 16 m. 18.
zawodnicy: Kajda (Wrocław) (Mińsk 155. (Mińsk) 165, 2) Korelczuk 1:40,9. XIV — Molenaar 1:36,8.
W tym czasie Oziębło odbył 7 odpo wicz (Mińsk Maz.) 12.3, 3) Tyński pujący
po lesie i na prze
— Olejniczak 1:40:8.
1.14.4;
Hawranek
1.25; K1czynków (utrzymywanie się na wo (Bytom) 12.5. 1.000 m — f) Leśnik liański (Wrocław) (Wrocław)
MECZ PIŁKARSKI Bytom IXV
łaj, jesień ią do
1.23.8; Effenberg Finałowy
Punkty zdobyli Kołeczek — 20,
dzie w miejscu) po 60 min. przecięt (Świdnica) 2.54.1, 2) Pionca (Jarosław)
Wrocław zakończył się zwycię
Kubasik (Poznań) —
szedł do wielkiej formy. Kiedy nie każdy. Wliczając owe przerwy do 2.54.2. 3) Czerwenak (Jarosław) 2.56.8. (Poznań) 1.25.4,
bytomiaków w stosunku 1:0 Olejniczak — 19. Szałkowski
1.35.2; Stępniak (Poznań) 1.35.8: 50 m stwem
po raz pierwszy w tym roku po czasu płynięcia posuwał się z prze Sztafeta »limpiijska — I przebieg: st.
1,3, i Kapała — 11 oraz De Geus
klas. — Do półfinału zakwalifiko (0:0).
ciętną
szybkością
2
km
na
godz.
1)
Świdnica
3.49.1,
2)
Jarosław
3.5-1,,
31
biegł poniżej 30 minut, był pew Próbę tę miął Uziębło powtórzyć,
wali się: Kajda (Wrocła-w) 43.2, Gor SIATKÓWKA: l)Szczecin, 2) Wro — 16, Molenaar — 12, StuivenWrocław
Karłowice
4.04.
II
przebieg
cław.
nym, że rekord, który wiosną stra ale w prasie polskiej nie spotykamy 1) Poznań 3.57.4, 2) Mińsk Mazowiec don (Poznań) 44.2; Hawranek (Wro
berg — 7 i Nolten — 3 dla Rotter
44.2; Kiliańsfci (Wrocław) 46.4;
SZERMIERKA: 1) Wrocław, 2) damu.
cił na rzecz Zatopka — odzyska. później żadnych o tym wzmianek.
ki 4.02.8; 3) Wrocław III 4.07. Kula (4 cław)
Kinem
et
(Trzcitl)
47.7,
Radwański
Gdańsk.
Innego
wyczynu
dokonało
dwóch
(Jarosław) 13.54:
W dwa tygodnie później wynik młodych pływaków z Toruńskiego kg) 1) Szaliński
W biegu dodatkowym, w któ
Karłowice) 50.2. 3X50 sty PUNKTACJA OGÓLNA: 1) Jarosław
2) Kuciński (Mińsk Maz.) 13.51: 3) (Wrocław
Zatopka został wymazany z tabeli Klubu Sportowego w roku 1927 dnia Kaczorek
lem dowolnym — 1) Wrocław 1.44.7, 46 pkt., 2) Mińsk 41 pkt., 3) Wrocław rym startowało po dwóch najlep
(Mińsk
Maz.)
13.02;
Dysk
(1
37 pkt., 4) Poznań 36 pkt.
rekordów. Następnego dnia zja 19 czerwca. Przepłynęli oni Wisłę z kg) — 1) Kaczorek (Mińsk Maz.) 43.2'1. 2) Poznań 2.01.7; 3) Trzciel 2.26.5.
szych zawodników z każdego zeCiechocinka do Torunia (około 20 km). 2) Szaliński (Jarosław) 40.30; 3) Witek
ŚWIDNICA (tel.). W drugim dniu
wili się u niego wieczorem dzien Wytrwałymi
zwyciężył Kołeczek w
pływakami okazali się (Mińsk Maz.) 3-8.70. Granat — 1) Witek ogólnopolskich igrzysk sportowych Na zawodach obecny był wicemini spo7"
nikarze. Nie zastali go . Poszedł Henryk Buza, lat 16 i Franciszek (Mińsk Maz.) @3.50, 2) Czerniéwicz (Li Szkół Budownictwa uzyskano nastę ster odbudowy ob. Pietruslewicz.
1:32,7.
na trening do lasu. Wrócił dopie Bloch, lat 25, trzeci Snidzik przerwał sków) 62.70 , 3) Ratajczak (Poznań) pujące wyniki: rzut granatem: 1; Wi
Organizacja zawodów bardzo
7 kilometrze z powodu dotkliwego 61.90. Skok w dal — 1) Tryński (By tek (Mińsk Mazowiecki) 63.50 ; 2) cze-rro po kilku godzinach. Oświad pö
dobra. Widzów ponad 20.000.
zimna.
WARSZAWA.
W
celu
zachęce

niewicz
(Liszków)
62.20;
3)
Ratajczak
tom)
5.44,
2)
Bożym
(Mińsk
Maz.)
5.37,
czył wtedy czekającym reporte
Pływacy ci płynęli cały czas na 3j Pietkiewicz (Warszawa) 5.35.- Skok (Poznań) 01.50; pchnięcie kulą: a Kania młodzieży szkolnej do upra ■l.llllllll»llllllfllllllllllll■lllllllllllllllll■
rom: „Nie jestem już młody. Aby boku — towarzyszyła im łódź.
liński (Jarosław) 13.96: 2) Kaczorek
Henryk
Buza przepłynął 20 km w wzwyż — 1) Skorek (Mińsk Maz.) 1.50;
sportu, PZLA postanowił
robić wyniki muszę ogromnie du czasie 3 godz.
Korolezuk (Mińsk Maz.) 1.50; % (M:ńsk Mazowiecki) 13.61; 3) Ratajczak wiania
12 min., a Franciszek 2)
(Poznań) 12.33; skok w tlał: 1) Dutkie ufundować nagrody przechodnie ŁÓDŹ, (tel.) Przy pięknej pogodzie
Dutkiewicz (Mańsk Maz.) 1.50.
żo trenować. Przecież Zatopek na Bloch W czasie 3 godz. 17 min.
wicz (Mińsk Mazowiecki) 5.82; 2) Bo- dla szkół. O nagrody te rozgry- odbyły się w Łodzi Marsze Jesienne
SIATKÓWKA: Kielce — Lisków
pewno nie próżnuje. Nie da on za Od roku 1927 Polski Związek Pły (15.9;
15.13). Świdnica — Warszawa 2.0 żyna (Mińsk Maz.) 5.80; 3) Ratajczak wanoby zawody kilkakrotnie w Szlakiem Zwycięstwa. Według częśció
zaczął urządzać mistrzostwa
wygraną. Wiem, że zaatakuje mój wacki
(Poznań) 5.77: 3,000 m: u Kłodnica (Ja
wych danych vz marszach brało u(15.7
16.6);
Wrocław
Karłowice
długodystansowe Polski. W tych
rosław) 10.43.7; 2) Gancarczyk (Jaro- ciągu roku.
dział 13.526 mężczyzn i 5.009 kobiet
wynik".
pierwszych mistrzostwach ¿Organizo- * Bochnia 2:0 (15:4. 15:1); Poznań
Spodziewa się, że napływające mel
dunki z prowincji wykażą, iż została
tam przekroczona liczba 40.OCR) startu
jących.
Dalsze
wyniki
»Marszów Szlakami
Zwycięstw«
ŚWIDNICA, (tel.) Marsze Jesienne
zgromadziły na starcie 954 zawodni
ków i zawodniczek. Drużynowo kon
kurencję męską wygrało Liceum Prze
mysłu Kamieniarskiego. W konkuren
cjach żeńskich miejscami podzieliło
i
w
od
owych
na
uwagę
zasługuje
start
..Spójnia"
urządziła
punkt
startowy
znaki
wybitne.
Również
duża
liczba
Liceum Pedagogiczne i Liceum im.
niejsże owacje spotkały maszerują wieku posiadali odpowiedniego kolo
na swym botek u. Skartowało. 161 za i dużej ilości mężczyzn w wieku ponad się
Kasprowicza.
Z zawodników zwrócił
cych na trasie W—Z gdzie jak zwy ru karty uczestnictwa które oddawa startowała na Studium WF gdzie o wbdnhków
4(1 koblot. Większość I 40 lat. nip. w Gdańsku startował na siebie uwagę
kle było masę wycieczek z całej Pol li na mecie do specjalnych kopert bok studentów wyższych uczelni siat zawodnikóww tym
uzyskała odznak wy 1 66-lelnl Franciszek Ma chura, który I ŻYWIEC, (tel.) Chudżiec.
ski. Tutaj wycieczkowicze z całego oznaczonych czasem przybycia. Ko Utrwala również młodzież szkolna. Star
ukończyło
i przybył w dobrej formie, uzyskując ; 1216 zawodników, wMarsze
kraju zachwyceni, pięknym dziełem perty te zamykane były co minutę. towało tam 1.516 osób w tym 1.060 ko bitne*
tym uzyskało mi
' minimum w próbie Odznaki Spraw nimum do odznaki wybitnej
budowniczych socjalistycznej Stolicy, Nawość ta znacznie ułatwiła klasy biet. Odznaki Wybitne uzyskało 1.032
90 proc,
,,
Ogniwo"
skupiło
132
zawodników,
ność Fizycznej.
serdeczniej n'ż gdzie indziej witali fikację wielkiej ilości uczestników, zawodników.
startujących.
w tym 18 kobiet. Kolejarz urząd*.ł
BYDGOSZCZ, (tel.) - W Mar
młodzież manifestującą Swe uczucia wykluczając jakiekolwiek pomyłki w Również na punkcie startowym przy miejsce startowe w Michałowicach
2500 m chłopcy: 1) Mant owaki 21,30
dla odrodzonego Wojska Polskiego obliczeniu rezultatów.
ul. wrocławskiej brała udział mło metę na ul. Warszawskiej. Ogółem szach Jesiennych na terenie Po min,, 2500 m dziewcząt: 1) Wyrut 23,00
które maszerowało przed 6 laty na KRAKOW (Tel.) W kilkunastu punk dzież szkolna łącznie około 1.500 osób startowało 75 zawodników > zawodni morza wżięłd udział około 30.000 min.; 3000 m dziewcząt: 1) Goryl (Zw.)
szlaku Yenlno — Warszawa — Ber ta oh w Krakowie odbyty się marsze w tym 1.049 dziewcząt. 1.387 uczestni czek.
i zawodników. W Bydgoszczy starto* 20,1.5 min.; 5000 dziewcząt: 1) Ózga
lin.
Z ramienia Budowlanych startowa, walo 6.000 osób, w tym 2.000 kobiet. (Związkowiec) 37.47 min.; 5.000 m chłop
Miały one bardzo uroczysty ków uzyskało odznaki wybitne.
Nie mamy jeszcze oficjalnych da jesienne.
to
85
osób
w
tym
8
kobiet.
! POZNAN. (tel.) Marsze na terenie m. , cy: 1) Jadkowiec (Związk.) 17,56 min.;
miejsca startowe udekoro Udział zrzeszeń sportowych w mar
nych, -ale pewnym jest, że w Stolicy w charakter,
m .mężczyźni: 1) JOdyński 31,20;
GDAŃSK (Tel.) Prawie we wszyst 1 Poznania zorganizowano w 6 punktach iI 8000
były transparentami i flagami nieli byt bardzo liczny. Unia urządzi
marszach tegorocznych wzięło udział wane
impreza centralna na stokach Cyta 10.000 iń: 1) Las 45,48 min. Powyżej
hasłami na rzecz przyjaźni polsjco .1 punkt startowy w Borku. Liczba kich miastach Wybrzeża jak również adeli
ponad 10 tys. uczestników obojga płci oraz
I
lat
40:
1) Chyliński (Związk.) 50,00 min.
zgromadziła
ogółem
12
tys.
mło*
Ogółem zgłoszono począt zawodników wynosiła 879 w ym 13 powiatów na starcie marszów stanęła
przy przeważającej liczbie młodzie radzieckiej.
Z grup najlepiej wypadła Gwardią.
kowo do startów ponad 16.000 osób. kobiet 1 865 chłopców. Wybitne od młodzież, związk zawodowe, wojsk'. dzieży.
ży. Poziom sportoWy imprezy był' w Liczba
Różne.
Największa ilość startujących była Uroczystość zapoczątkowana została
została przekroczona w Kra znaki uzyskało 850 zawodników.
tym roku dużo wyższy od poprzed kowie. taWiększość
BIELSKO, (tel.) W Marszach Jesien
zawodników star Zrzeszenie sportowe związkowiec z Gdańska gdyż same ZwląZlti zawo przemówieniami dyr. WXJKF mjr. Ja i nych
nich marszów. Lepsze przygotowanie tujących zdobyła odznaki
w. Bielsku wzięło udział 3692 odo
we wystawiły około 5 tys. zawod nickiego i sekretarza TPPR — Kasper sob (2131
wybitne zgrupowało 802 zawodników w tym
pozwoliło osiągnąć dobre rezultaty.
chłopców. 1561 dziewcząt).
Powszechną uwagę zwracał duży u- 105 kobiet. 467 zawodników uzyskało ników. Brak jeszcze dokładnych c- skiego, po cżym przy dźwiękach hym i Minimum do
Według prowzorycznych obliczeń dział
Odznaki Wybitnej uzy
nów
narodowych
polskiego
i
radziec

kobiet oraz młodzieży szkolnej normą. Miejsce startowe było v. Bro bliczeń jeżeli chodzi o szkoły, ale
możną stwierdzić że około 7.(100 uogól frekwencja ich była bardzo kiego wciągnięto na maszt flagę pań* skało 702 osoby.
czestników zdobyło tzw. ,. wybitne" Największa liczba zawodników by no wicach, finisz orzy skale Kmity na
i stwową. W imieniu zarządu woj.. ZMP
Pod względem ilościowym najwięcej
minima do Odznaki Sprawności Fi ła na Bielanach, gdzie punkt startowy pöd Zabierzowem gdzie odbyło sie duża.
przemówił ob. Rutkowski, dając znak : zawodników wystawiła Państwowa
zycznej.
urządziło zrzeszenie sportowe Gwar
■i cyjne pieczenie ziemniaków.
Podobnie
i w Gdyni vna
starcie
sta!
Szkoła
Przemysłowa — 926, dalej szko
-*
----—
'
:
do
startu.
Nieoficjalne
obliczenia
wyWarto też podkreślić ulepszenia or dia. Startowało tam 3.260 uczestników Wśród startujących wyróżniał się nęło ponad tysiąc członków związ- ¡ kazały, że 75 proc, zawodników uzy- 1 ły podstawowe
— 609. z klubów jeganizacyjne jakie wprowadził Stołecz z Gwardii. Milicji. SP w tym 930 ko 56-letni Rys, pracownik Ubezpieczali ków zawodowych i około 4 tys. mary skało uprawnienia do odznaki wybił i dynie Ogniwo Bielsko — 38 zawodnlny UKF. Zawodnicy w zależności od biet, które uzyskały wszystkie od- Społecznej.
narży. Wśród członków zwązków za nej, zaś 20 proc, do zwyczajnej.
1 ków.
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¡lasa

piłkarska

w

okręgach

Dr Z. Gruber
Wczasy

z chorobami

w walce

zawodowymi

Akcja przebudowy służby zdrowia ograniczonych ramach, ale poszedł na

Rzeszów
RZESZÓW (wł). W okręgu rzeszow
skim toczą się w dalszym ciągu roz
grywki o mistrzostwo A, Bib klasy
Stal Rzeszów — Spójnia Rzeszów
3:1 (1:1), Związkowiec Jasło — Związ
kowiec Strzyżów 5:0 (0:0), stal Mielec
— Ogniwo Resovia 7:2 (1:0), Włókniarz
Legia "
Rzeszów
- — Związkowiec
Rzeszow 4:1 (1:0).
Stal Rzeszów
3 6 6:2
Związkowiec Jasło
5 10:5
Stal Mielec
3 4 9:5
Resovia
4 10:12
Włókniarz Legia
4 3 10:9
Związkowiec Gorlice
3 3 5:5
Spójnia Rzeszów
4 3 12:14
Związkowiec Rzeszów
4 3 8:10
Związkowiec Strzyżów 4 1 6:14

DROŻDŻOWNIA WOŁCZYN — GOR
NIK MIKULCZYCE 1:5 (0:3).
STAL BOBREK — LZS ZAGRODA
LUBLINIEC 5:1 (1:0). Bramki zdobyli:
Hadrys 3 i Strzyka teki 2.
GÓRNIK IB SZOMBIERKI — GRE
MIK ZDZIESZOWICE 3:3 (1:3).
KOLEJARZ KLUCZBORK — GOR
NIK Biskupice 0:5 (0:4).
Budowlani Opole
5
934
Górnik Ib Szombierki
16:7
Górnik Miechewice
Górnik Mikulczyce
4 6 10:7
Chemik Zdizeszowlce
5 5
Ä'
Stal Bobrek
Górnik Biskupice
Stal Zawadzkie
3 2 4:6
LZS Zagroda Lubi.
2 10:16
Drożdżownia Wołczyn $ 1 5:14
Kolejarz Kluczbork
5 O 5:)S
Sląek

PIAST PAWŁÓW — GÓRNIK PIE
KARY 4:2 (3:9). Drużyna Pawłowa bez
większego trudu odniosła zwycięstwo,
strzelając bramki przez Majora i
Durnego po 2 bramki.
STAL SIEMLłNOWlCE — STAL
TARNOWSKIE GORY 1:3 (8:1). Była
to największa niespodzianka niedzie
li. Bramki dla ggéci zdobyli Gajda 3
i Moiciński.
»
UNIA CHORZÓW - GÓRNIK RA
DZIONKÓW 3:2 (1:3). Bramki dla zwy
cięzców uzyskali Breiter 2 oraz Pio
trowski 1; dla pokonanych Jacek.
Pedekręg Bielsk»
BIELSKO. W klasie A pod okręg u
Biała Bielsko uzyskano następujące
wyniki:
GRUPA I — Związkowiec Żywiec —
Stal Biała 0:0. Stal Cieszyn — ZZK
Grażyna Dziedzice 2:2 (2:1), związko
wiec Wadowice — Ogniwo Bielsko 3:1
(1:1).
' ' Bramki “dla Związkowca
‘
zdobyli
Zafk I Zimer po 1.
Związkowiec Wadowice 3 6 13:3
Stal Biała
5 U:1
Związkowiec Żywiec
3:4
3 5:6
Ogniwo Bielsko
ZZK Grażyna Dziedzice
3 6:7
Stal Cieszyn
3 6:12
ZZK Leszczyński
3 6 3:17
Gar
GRUPA II — Stal Dziedzice
nik Brzeszcze 5:1 (2:0). Bra
dła
Górnika zdobyli: Majdok 2; Chrząszcz
Czyżyk i Kwaśny po 1. Ogniwo Cie
szyn — Unia Żywiec 3:0 (1:0). Bramki
dla Ogriwa zdobyli: Wojnar 2 i Mo
sków 1. Włókniarz Bielsko — Związ
kowiec Pszczyną 3:1 (2:1).
3
15:4
Włókniarz Bielsko
6 14:7
Stal Dziedzice
3 5 13:3
Ogniwo Cieszyn
3 2 11:10
Unia Żywiec
Związkowiec Pszczyna 3 2 5:7
2
spójnia Bielsko
4:11
O 5:25
Górnik Brzeszcze

Klasa

B

w ramach planu 6-letniego stawia
sobie jako jedno z głównych za
dań rozwój profilaktyki. Zapobieganie
chorobom jest zależne od całego sze
regu czynników, m. in. od warunków
pracy, warunków domowych oraz na
leżycie zorganizowanego wypoczynku.
Fundusz Wczasów Pracowniczych, w
zrozumieniu tego zjawiska, zorganizo
wał akcję wypoczynkową przy nale
żytym uwzględnieniu pełnowartościo
wego odżywiania.
Najbardziej barbarzyńska w świecie
wojna przerzedziła głównie szeregi
tych, którym przypadła w udziale bu
dowa nowej Polski Ludowej, a pozo
stawiła zmniejszoną odporność na
choroby u ludzi pracy. Fundusz Wcza
sów Pracowniczych jako instytucja
służąca interesom świata pracy, nie
zamknął swej działalności w ciasnych

przód, współdziałając czynnie (przy
poparciu ZUS-u) w akcji profilaktycz
nej przez tworzenie 3-tygodniowych
wczasów profilaktycznych tzw. wcza
sów ambulatoryjno-zdrojowiskowych.
Z akcji profilaktycznej korzystało
dotychczas około 50.000 wczasowiczów,
dzięki czemu mogli oni zapobiec dal
szemu rozwojowi chorób oraz popra
wić stan swego zdrowia.
Związki zawodowe zrozumiały, że
walkę tę musi świat pracy stoczyć
przede wszystkim na odcinku sobie
najbliższym t. xn. z chorobami zawo
dowymi, które, mimo wzrastającej po
prawy zarówno warunków pracy, jak
też i bytu pracownika, stanowią je
szcze w dalszym ciągu groźne niebez
pieczeństwo. Dlatego też uchwałą
Plenum CRZZ z 10 marca br. posta
nowiono stworzyć „akcję specjalną“,
zwalczającą w pierwszej kolejności
groźbę rozwoju chorób -zawodowych.
W wykonaniu tej uchwały FWP roz
począł już akcję zapobiegawczą prze
ciw rozwojowi chorób płucnych, w
szczególności gruźlicy. Osiągnięte do
tychczas wyniki pozwalają rokować
jak najlepsze nadzieje na przyszłość.
W planie na rok 1950 przewiduje się
zorganizowanie akcji przeciwołowicowej i przeciw chorobom skórnym za
wodowym, zwłaszcza w stadium niezaawansowanym, bez zmian nieodwra
calnych. Do tego celu przeznaczono
odpowiednie obiekty w Lądku-Zdroju
gdzie będące do dyspozycji radoczynne cieplice siarkowe pobudzają prze
mianę materii i działają skutecznie
w wypadkach zatrucia metalami cięż
kimi jak np. ołów. Z akcji tej sko
rzysta Około 1590 pracowników hut
cynku, ołowiu, fabryk akumulatorów,
zecerów itp., narażonych z tytułu wy
konywanego zawodu na zatrucie oło
wiem. Taka sama ilość pracowników
zatrudnionych w kopalniach węgla i
kamieniołomach objętych zostanie ak
cją przeciwpylicową i poddanych lecz
niczemu działaniu szczaw alkalicz
nych. które oczyszczają drogi odde
chowe i zapobiegają w ten sposób
tworzeniu się trwałych zmian pyli
cowych w płucach.
Do groźnych plag zaliczyć należy
również choroby reumatyczne, obej
mujące ponad pół miliona ludzi w
Polsce. I tu Fundusz Wczasów Pra
cowniczych podejmuje ożywioną dzia
łalność. Górnicy i hutnicy narażeni w
ich specyficznych warunkach pracy
na choroby reumatyczne otrzymają
specjalnie urządzony dom w Jastrzę
biu Zdroju, gdzie leczyć będą swoje
schorzenia. Akcja przeciwreumatycz
na obejmie tylko wypadki nlezaawan
sowane. Niezależnie od tego FWP po
dobnie jak w latach ubiegłych będzie
prowadzić przy poparciu ZUS-u ak
cję ambulatoryjno-zdrojowiskową w
zdrojowiskach przeciwreumatycznych
dla zaawansowanych.
Okręgowym Radom Związków Zawo
dowych przydzielone zostały kontyn
genty skierowań na wczasy profilak
tyczne, zależnie od stopnia zagroże
nia chorobami zawodowymi.
I tak:
ORZZ
przeciw- przeciw- przećiwpylic. ołowie, reum,
m 1 e j S c
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nia, niektórym bardziej uprzemysło
wionym ORZZ przyznano mniejszą w
porównaniu z innymi ilość miejsc na
wczasy profilaktyczne. Wynika to
stąd, że FWP nie mógł jeszcze na obecnym etapie zaspokoić wszystkich
potrzeb, a różnicę tą rekompensuje
wyższym kontyngentem skierowań na
wczasy specjalne przeciwgruźlicze.
Tak np. Łodzi przypadło aż 720 tego
rodzaju skierowań. Z akcji zapobie
gawczej dla zagrożonych gruźlica
wzgl. po przebytej chorobie skorzysta
w roku 1950 ogółem SODO związkow
ców.
FWP pomyślą} również o rodzinach
pracowników i uzyskał zgodę ZUS-u
na umożliwienie członkom rodzin ko
rzystania z wczasów profilaktycznych
przez okres 3 tygodni, przy czym pła
cą oni tylko koszty 2-tygodniowego
pobytu. Należność za leczenie 1 pobyt
w trzecim tygodniu pokrywa ZUS.
Pracownicy fizyczni kierowani na 3tygodniowe wczasy uzdrowiskowe ko
rzystają z przedłużenia urlopu do 4
tygodni, a za dni nie mieszczące się
w urlopie taryfowym otrzymują za
siłki chorobowe z Ubezpieczalni Spo
łecznej.
W planie 6-letnim FWP przewiduje
dalszą rozbudowę wczasów połączo
nych z profilaktyką, by wraz z ciąg
le postępującą poprawą bytu i wa
runków pracy rosła gwarancja wy
poczynku i troski o zdrowie człowie
ka pracującego.
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Mb
GRUPA n
NAKŁO
GÓRNIK
tabeli
kroczy
nadal Bazylea. (g)
ORZEŁ _____ ................
staci remisu leadera Bratysławy z Zi
3 2 1:6 elenicami.
Budowlani Kraków
.
Wyniki: Zidenice — Braty RZYM- (tel.) Szósta runda włoskiej
BUDOWLANI OPOLE — STAL %*
., CHAŁKbWICE 1:1 (1:1). Zawody przęr
4:19
4
Związkowiec
Zembrzyce
--------9
ligi
piłkarskiej
przyniosła wyniki:
sława 3:3, Slavia — Teplice 1:2, By
WADZKIE 2:1 (1:0). Bramki zdobyli: wann, gdyż jeden z zawodników go
GRUPA II: Stal Fabtok — Unia Gro
1
ści znieważył sędziego.
strzyca — Zillna 1:2, Ostrawa — Spar Atalanta — Juventus 2:2, Bari — Luc
Pastuszka 2; dla Stali Pluta.
ca
2:1,
Bologna
—
Novara 1:1, Floren
ble 1:1 (I’D; Kolejarz Oświęcim
ta 1:5, Koszyce — Pilzno 1:1, Bohe
Związkowiec Łobzów i ;0 (1:0); Związko mians — Kladno 6:2.
tina — Internazionale 4:2, Genua —
Unia
Borek
0:0Como 3:1, Roma — Lazio 1:3, Milano
wiec Trzebinia nn
LONDYN, (tel.) Niedzielne spotka —
Palermo 4:1, Torino — Pro Patria
Śląsk 9:7 Unia Szczeków ianka — Kolejarz Pt3- nia angielskiej ligi piłkarskiej nie 1:1,
Kraków
Triestina — Padua 2:2, Venedig —
szów 1:0 (0:0).
przyniosły zmian w układzie tabeli. Sampdoria
3:7.
4 7 9:4 Mimo remisu z Bromwlchem, Wol
Stal Fablok
2:0
4
5
verhampton
prowadzi
nadal.
Unia Borek
5 6:5
Unia Groble
United — Aston Villa
w boksie juniorów
4:3 4:0,Manchester
3
Kolejarz Oświęcim
Charlton Athletic — Chelsea 1:0,
Marsze na Śląsku
4
10:2
3
Kolejarz Olsza
Liverpool — Bolton Wanderers 0:0,
14:5 Manchester
Związkowiec Łobzow
SIEMIANOWICE. Spotkanie bokser
City — Stocke City 1:1,
Dolny
Śląsk
Pomorze
3
4:5
Kolejarz Płaszów
skie juniorów okręgów krakowskiego
— Arsenal 2:2, Ports KATOWICE, (wl. kor.) Tegoroczne 1) Gowik W. (Stal Tarn. Góry) 15,26;
7:9 Middlersbrough
mouth — Derby county 2:1, Wolver
i śląskiego zakończyło się zwycię
Ogniwo Cracovia
Jesienne stały pod znakiem 2500 m kobiet: 1) Spyra T. (Lic. Ped)
2 3:15 hampton — Westbromwlch 1:1, (g) Marsze
Unia Szczakowianką
Odznaki Sprawnóści Fi 16,30; 3000 m kobiet: 1) Szymańska R.
stwem Śląska 9:7.
3:14 PARYŻ, (tel.) W pierwszej lidze zdobywania
10:6
Związkowiec Trzebinia 4
zycznej. Na punkcie centralnym w (PZKH) 17 min.; 8000 m mężczyzn: 1)
Wyniki (na pierwszym miejscu za
Katowicach startowało 3631 zawodni Rogowski (Gimn. Ogóln.) 41,34,9; 10.000
francuskiej
wiceleader
tabeli,
beniawodnicy Krakowa): Piecuch uległ na
mlnek Bordeaux (kapitanem drużyny ków, z których 3102 uzyskało potrze m mężczyzn: 1) Srokosz M. (Lic. Ped.)
punkty Wędlochowi; Janicki został
jest Polak świątek) rozgromił Strass bne minima do Odznaki Wybitnej, 49,09,8.
wypunktowany
przez Frydrycha. Mistrzostwa pływackie
burg, ale Lille kroczy nadal niezagro 428 — do odznaki zwykłej. Nie ukoń
Leja po emocjonującej walce uzyskał
czyło marszu 155 zawodników. Zawod
żony na czele ligi.
wynik remisowy z Osieckim; Pasław
nicy podzieleni byli na grupy, zależ
I liga: Reims — Metz 6:2, Lille — nie od wieku. Przeprowadzono 8 mar
ski był tylko przez 2 rundy równo
Zrzeszenia „Ogniwo“ Lens 4:1, Marsylia — Tuluza 2:8, Ni- szy: na dystansie 2500 m; 1 — na 3000
rzędnym przeciwnikiem dla Kempy
cea — Sochaux 5:0, St. Etienne — Ren m; 4 — na 5000 m; 1 — na 8000 mil
który wygrał przez t. ko.; Lisik zo
nes 2:2, Stade — Roubaix 3:2, Nancy — na 10.000 m.
stał wypunktowany przez Hechta.
—
Racing Paryż 1:1, Bordeaux — WYNIKI: 2.500 m dziewcząt (13 — 14
Chodorowski przewyższał swego ko
Bytom 3.04,4. Sodomom Bytom Strasburg 6:0. Tabela: Lille — 9 me- lat): 1) Kalicińska 10,06,3; 2) Preisne- PŁYWAK. Laskov
legę pod każdym względem i walkę
BYTOM, (wł) Rozegrano tu w rek
studentem,
3.12,3,
Marek
Bielsko
3.15,8.
100
m
I
czów
16 pkt., 2) Bordeaux 13 pkt., 3) równa 10,06.5; 3) Berdulska 10,06,6: w
wygrał zasłużenie: Styslal pokonał krytej pływalni ogólnopolskie mistudiuje w Bratysławie, gdzie re
&ow.: Mroczkowski W-wa 1.03,5, Zi 1 Sochaux i Tuluza 12 pkt., 5) Roubaix klasie 15—17 lat: 1) Kaczmarczykówna
minimalnie na punkty Gajdzika; Szyprezentuje
barwy
tamtejszego
klu
11
pkt.,
6)
Lens
i.
Reims
10
pkt.,
6)
Ra
10,06,4; 2) Gubicka 10,08,1; 3) Taszerowmula znokautował Kowolika W II star StKONKURENC§EWKOBIECE 100 mny Bytom 1.04.2, Ludwikowski cing, Nancy i Strasburg 9 pkt., 11) St. ska
bu. Jego udział w reprezentacji
10,08,5; 5000 m dziewcząt 20—25 lat);
olu.
W-wa
1.06,8.
400
m
d,ow.:
GremlowBułgarii
tlumaoay
się
tym
że
La
Etienne 8 pkt., 12) Marsylia, Montpel 1) Clumpk 35,20; 2) Budziak 35,25; 3)
m klas. Dobranowslta Kreków 1.37,5,
skov jest obywatelem bułgarskim.
Sędziowali w ringu Fedorowicz, na Blejarska Bytom 1.38,2, Drozdow ski Bytom 5.18,4. Kornecki Krakow lier 1 Stade 7 pkt., 15) Nlcea, Rennes Kasjar
36,25;
3)
5000
m
dziewcząt
w
Regulamin
przewiduje,
że
obywa

5.55.2,
Wiśniewski
Bielsko
6.07.
punkty lept. Ćwikliński. Matura i Łu ska Kraków 1.44,2. 100 m na wzwk:
1 Sete 6 pkt., 18) Metz 4 pkt.
klasie 19—20: 1) Tuszyńska 30,01, 2) Ba
tele obcych państw mogą reprezen
kaszewski. Publiczności ok. 1600 osou Gryszczykówna Bytom 1.34,3, Do- 4X200 m: Bytom 10.20,8, Warsza II liga: Ales — Angers 1:1, Besancon gińska 30,33; 3) Będkowska 30,34; 3000
tować
barwy
klubowe,
nie
mogą
— Lyon 1:0, Valenciennes — Marsylia m mężczyzn: 1) Mendela 17,03, 2)
branowska 1.35,2, Szmetlochówna wa 10.46,8.
jednak reprezentować barw pań
3:1, Beziers — Le Mans 1:1, Nantes Maciaszek 17,04, 4) Sołtysiak 17,19;
stwa. w którym przebywają.
KRAKÓW, (wł) W ostatnim spotka Bytom 1.38,2. 4X100 m Bytom 4.48,9
Piłka wodna: Team A — Teem B — C. A. Paryż 2:1, Troyes — Rouen 8000 m mężczyzn: 1) Śliwiński 31,17; 2)
niu pięściarskim o mistrzostwo kra — jest to rekord Polski. Skład ezta 3:2 (1:1).
2:1, Le Havre — Cannes 1:0, Tulon — Kubica 31,26, 3) Brzóska 32,10:10.000 m BIELAK STEFAN. Paczków. Sprawa
kowskiej klasy A Gwardia Kraków fety Brzyszczykówne, Królikówne,
TARNOWSKIE
GORY.
Ogółem
bra

Monaco 3:1, Amiens — Nimes 0:3. Ta
organ'zacji sportu szkolnego nie
odniosła zwycięstwo nad WKS Legią Matejówna i Ńiedzielówna. Stary
bela: 1) Nimes 16 pkt., 2) Besancop ło udział w marszach 1254 uczestni
jest ostatecznie ustalona. Opiekun
10:6, zapewniając sobie w ten sposób rekord należał do EKS i wynosił
14 pkt., 3) Cannes 1 Le Havre 13 pkt., ków. W poszczególnych kategoriach
Ł0D2.
(tel.)
W
sali
YMCA
rozegra

Waszego koła powinien służyć ra
mistrzostwo. Wyniki walk (na pierw
Amiens i Valenciennes 10 pkt., 7) uzyskano wyniki: 2500 m mężczyzn:
szym miejscu Gwardia): Woj tysiak 5.50.5 min. 400 m <tou>. Niedzielow- no Indywidualne mistrzostwa Łodzi w, 5)
dą. a koło powinno być kierowane
Marsylia 11, Lyon 1 Monaco 9 pkt.,
i prowadzone całkowicie przez uczpokonał Drożyńskiego: Kurnik prze na 6.38,6, Gruezczykówne 6.44,9 szpadzie. Pierwsze miejsce zajął ka Rouen 1 Troyes 8 pkt., 12) Angers, AKRAKOW (Tel.) W sobotę miał się
grał przez k. o. z wieczorkiem I, Dzikówna 6.53,2.
I -.r,v. u Ksatki takie otrzymacie
pitan Fokt (Legia Warszawa), 2) Krzy- les, Bezlers 1 Tulon 7 pkt., 16) Le odbyć
mecz o wejście do II Ligi za
Drzewiecki wygrał z Sobko przez it.
W każdej księgarni. 3) Długość stołu
Mans 6 pkt., 17) Nantes 5 pkt., 18) paśniczej
wieckl
(Budowlani
Kraków),
3)
La

KONKURENCJE
MĘSKIE.
200
m
między
Związkowcem
Kra

o.; Gromala przegrał przez dyskwali
ping-pongowego wynosi 275 cm.
(Legia Warszawa), 4) Daj- C. A. Paryż 4 pkt. (g)
ków i Kolejarzem Olsza. Wobec bra
fikację z Chłopkiem; Piątkowski zwy dow Ludwikowski Warszawa 2.28.8. skowski
szerokość 150 — 153 cm. wysokość
ciężył Wieczorka II; Chodorowski wy Prado Bytom 2.29,2. Maraszek War wlowski (Kolejarz Łódź); we florecie BERNO, (tel.) Niedzielne spotkania ku kompletu w Kolejarzu Związko*
(do górnej krawędzi) 77 cm. 4. Za
grał ze Ständern; Żbik przegrał z Ka- szawa 2.38,1. 100 m na wznak: Ja 1) Dajwłowski (Kolejarz Łódź), 2) piłkarskie szwajcarskiej I ligi: Bienna wiec odniósł zwycięstwo walkowerem.
wodnik może walczyć tylko w swo
mińskim; Kolut zwyciężył Malinę. Sę poński W-wa 1,16, Gal dzikiewicz Wortman (AZS Wrocław), 3) Przeździe — Lozanna 0:0, Chaux de Fonds — W spotkaniu towarzyskim zwyciężył
jej wadze. 5. Sprzęt można zama
Zurich 3:2, Locarno — Grenchen 3:0, Kolejarz 5:3.
dziowali: w ringu Mikołajczyk, na Bytom 1.19,7. 200 m klas. Brzene- ckl (Budowlani Kraków).
wiać w spółdzielniach sportowych.
punkty Luberda, Kowaliński i Stuss.
t.iii—hwii ijo.A-see
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Kronika
Turystyka

na

południowej

stronie

#

Tatr
wczasowicza

übtgintew Płonica — członek
zarządu głównego polskiego
Związku Narciarskiego, ucze
stniczył wraz * przedstawicie
lami ©UKF w polsko-czecho
słowackiej konferencji, jaka się
odbył* w Tatrzańskiej Łomni
cy w sprawie zawodów o Pu
char Tatr. Poniżej dzieli się on
wrażeniami z południowej stro
ny Tatr, podając wiele szcze
gółów o rozmachu, jaki ce
chuje turystykę naszego po
łudniowego sąsiada.
Delegowany z ramienia PZN-ui
na konferencję , Pucharu Tatr“
w Czechosłowacji udałem się
do ORBIS-u po bilet kolejowy.
Okazało się jednak, że do Tatrzań
skiej Łomnicy, odległej zaledwie o
50 km od Zakopanego, musi się je
chać okrężną drogą przez Zebrzy
dowice i Boguimin, tracąc prawie
całą dobę i blisko 7000 zł.
Mając na uwadze akcję „O" 1
widząc pękną jesienną pogodę,
kuprlem b-’.et do Zakopanego skąd
autobusem dostałem sie na Łysą
Polanę, gdzie przekroczyłem grani
cę. Resztę podróży odbyłem pie
chotą przez góry, oszczędzając w
ten siposób kilkanaście godzin i
6000 zł. Pogoda dopisała. Tatry za
stałem całkiem -opustoszałe. Po
przejściu granicy, pierwszych ludzi
spotkałem dopiero na sztosie pod
Tatrzańską Łomnicą.
Schronisko
w Dolinie Białych Stawów
W czasie miłej wędrówki gó-rdktej zapoznałem się z częścią in
westycji turystycznych w Czech osłorwacl?1. Droga z Łysej Polany
pnzee Jaworzynę do Zdzdaru. choć
dobra ale dość wąska, znajduje się
w całkowitej przebudowie. Sądząc
PO rozmiarach .prac, będzie to wspa
mała autostrada. W Dolinie Bia
łych Stawów zobaczyłem nowe
schronisko zwane Kieżmarską Cha
tą. w miejsce starej już rozebranej
Votraboweíj Chaty. Zbaczając nieco
a drogi, wstąpiłem nad Zielony
Kieżmarski: Staw, aby odwiedzić
tam gospodarza schroniska. Jest o#
doskonałym biegaczem był u nas
w Zakopanem na Pucharze Tatr.
Niezastałem go jednak, gdyż po
szedł właśnie na trening. W schro
nisku pusto,, tylko kilkanaście par
doskonałych zjazdówek czeka na
zawodników. Zaciekawiony, oglą
dam deski. Mama Kowal ezykowa
która zastępuje syna w schronisku
opowiada, że w sierpniu był tutaj
obóz zjazdowy. Chodzili pod Ba
ranią Przełęcz- trenować slalom.
Deski zostawili, gdyż w każdą so
botę przychodzą aby w niedzielę
tjochę potrenować. Kilkagodziinny
podchód ;• powrót w dolinę także
jefet dobrą zaprawą. NJe można się
dziwić wynikom naszych sąsiadów.
Skoro mają takich zapaleńców.
Schodząc do Tatrzańskiej- Łom
nicy Doliną Kieżmarską natknąłem
9 ę po drodze ną dwa schroniska
jedno w budowie drugie już wy
kończone i zag o-sipodar owan e. Rów
nież ; tutaj kończy się budowę wy
godnej drogi jezdnej.
W Tatrzańskiej Łomnicy
W Tatrzańskiej Łomnicy zostałem
bardzo gościnnie przyjęty i spotka
łem s ę z delegatami GUKF-u z
Warszawy. Dwudniowa konferencje
dotyczyła
organizacji
, Pucharu
Tatr". Była przygotowana dosko
nale, ustalano najdrobniejsze szcze
góły przygotowań i przeprowadze
nia zawodów. Dokładność i szcze
gółowe plany świadczą o wadze łą
ką przywiązują Czechoelowacy do
tych zawodów. Największą trud
ność stanowi wykończenie skoczni
f triasy zjazdowej. Do wycięcia ko
sodrzewiny i wysadzania większych
bloków Skalnych trzeba dużego za
stępu robotników. Poważne prace
inwestycyjne w Nitotch Tatrach i
we Fa-trze zatrudniała wielką Mość
ludzi i stąd kłopoty organizatorów
..Pucharu Tatr“
Zaciekawieni planami inwestycji
turystyczno-narciarskich, i stanem
obecnych robót, prosiliśmy naszych
gospodarny o' udzielenie informacji.
Gościnni sąsietfei nie tylko udzielili
nam szczegółowych
wiadomości
lecz po skończonej konferencji
pokazali najważniejsze prace w te
ren e.
Bezpośrednim gospodarzem w gó
rach jest KSTL (Klub Słowackich
Turystów i Narciarzy). Obsługa i
informacja -turystyczna znajduje się
w rękach ,SLOVAKOTOUR“-u, kto
ry ma placówki we wszystkich na
wet
najmniejszych, miejscowo
ść ach. Nadzwyczajna gościnność i
uprzejmość pracowników tej instyiuęji r-est godna
specjalnego
po-dk-eśłen/a. Opieka, jaką otaczają
prryb-w-ów wychodzi daleko poza
remy dobrze spełnianego obowią
zku
Niżne Tatry
Wróćmy jednak do spraw inwe
stycji w górach. Południowe stoki
Wysokich Tatr nie posiadalją ideal
nych warunków narciarskich. Silne
nasłonecznienie znacznie bujniejsze
lasy : pola kosodrzewiny sięgają
wyższych stref górskich ntż u nas.
W ostra jest wcześniejszą a pokry
wa śniegu cieńsza: tylko w wyjąt
kowo śnieżnych zimach kryje ona

zyskuje

nowe

urządzenia

pola kosówek. Wyższe partie gór
są niedostępne dla przeciętnego
narciarza. Dlatego też postanowio
no udostępnić pobliskie pasana Niżmm
nich Tatr oraz Wielkiej i Małej Fatry. Obfitość hal (których zupełnie
brak na południioiwei stronie Wy
sokich Tatr), północne stoki gór,
mała ilość partii skalnych oraz
mniej groźne dla śniegu działanie
wiatrów halnych stwarzali ą tam
bardzo korzystne warunki do upnawiania masowego narciarstwa.
Główny plan inwestycji jest opra
cowany pod kątem udostępnienia
tych właśnie terenów. Nowe dro
gi koleje elektryczne wyciągi li
nowe, trasy zjazdowe i nowe miej
scowości stanowiące bazy wyjścio
we w góry, a w końcu sieć nowych
schronisk — to zamierzenia na naj
bliższą przyszłość. Słuchając wy
jaśnień i oglądając szczegółowe
plany, podziwiamy i niedowierzamy
równocześnie realności tych za
mierzeń. Jakież było nasze zdu
mienie, kiedy zaproszeni do samo
chodu rozpoczęliśmy objazd terenu.
terenach powstają
To co zobaczyliśmy na kilku od Panorama Niżnych Tatr od strony Sw. Mikulasza Liptowskiego.
.
_ Na tych
_
.... nowe urią■
cinkach przeszło nasze neljśmi-elsze dzenia turystyczne i narciarskie, które jeszcze bardziej rozszerzą i podniosą czechosłowacki sport.
oczekiwanie. Okazało się bowiem
że większość Skromnie pokazanych obszarów leśnych widinielj ą. jelk W górach Wielkiej i Małej Fairy piekę życzymy jak najlepszego roz
woju narciarstwa. Pray pożegna
planów jest już w stanie realizacji. wyseipki,. wycięte polany a na nich
W dalszej wędrówce widzimy, że
Od Demian owakich Jaskiń do do powstają nowe osiedla j hotele. we Wielkiej i Małej Faitee prace niu nieśmiało pytają nas, czy w
1952 roku. kiedy to »nowiu pirzyMiędzy
innymi
widać
z
daleka
po

liny Jasnej, dojechaliśmy nowopostępu,ją podobnie. Wyciąg siodeł
wybudowaną szosa. Na obszerne!) tężne fundamenty pod kilkunasto- kowy z doliny Vratnej na Chleb padni-e im orgańijzacja Pucharu
polanie
kilkadziesiąt
baraków. piętrowy hotel. Będzie on wybudo (1644 m-nipm) jest także gotowy dru Taltr, zgodzimy się na przeprowa
Wśród lasów i górskich ostępów wany we formie okrągłej wfieży, gi od poludn-'a w budowie. Więk dzenie zawodów na terenach Niżwre gorączkowa praca. Wyciąg sio aby uzyskać jak najwięcej słonecz szość schronisk gotowa. Wracając nich Tatr, .przy czym dodał:ą że
dełkowy na Choipok (2000 m npm.) nych pomieszczeń. Na południo doliną Wagu widzimy zastępy mło wówczas będzie już)wszystko goto
. propagandy
.
już funkcjonuje, pozostają jeszczę wych stokach Chop oku także wre dzieży w niebieskich owerolach, we i przyjdzie
dp wykończenia budynki stacyjne. praca. Powstalie tam również wy weseli i opaleni pozdrawiają nas tych terenów, a zawody narciarskie
ciąg
siodełkowy
i
nowe
miejsco

są
jednym
z
najlepszych
środków
Trasy zjazdowe są wytyczone i wła
serdecznie. Pomagają tutaj przy
śnie teraz rozpoczyna się ich bu wości Przewodnicy nas' pokazują Foizibud-owt-e linii kolejowej Bogiu- do tego celu.
dowa. Na prośbę naszych przewod nam jeszcze pod szczytami i prze m-in—Koszyce. Wobec przewidywa
Widząc tempo pracy wierzymy
ników którymi byli przedstawicie łęczami szereg nowych schronisk. nego wzmożenia ruchu, trakt ten o- że następny Puchar Tatr w Czecho
le CSOS-u kierownictwo budowy Nie® są to wszystkie. W przyszłym trzymuje dodatkowe tory i trakcję słowacji odbędzie się w miieljscu,
------- Ł ogóuruchamia wyciąg i w kilka minut roku zostanie wykończonych
elektryczną. Praca jest ciężka — gdziie dzi'-siaj jeszioze goszczą tylko
wydostajemy się w góry. Jeszcze łem 80 nowych schronisk które nowe mosty i tunele oraz odsunię jelenie. W powrotnej drodze notu
tury■będą
stanowiły
oparcie
dla
krótka wycieczka, gdyż druga część
koryta rzeki w ciasnej dolinie jemy wrażenia i zazdrościmy na
wędrujących grzbietami gór cie
wyciągu jeszcze nie gotowa i osią- stów
1
szym sąsiadom, że wojna oszczędzi
Wagu to zadanie niełatwe.
gamy szczyt CHOPOKU.
Kwestia zaopatrzenia tych schro
Kończąc naszą podróż prosimy ła im takich zniszczeń jakie pozo
nisk jest przedmiotem apecralnej także o zdjęcia górskie, gdyż nie staw'ł a po sobie w naszym kraju.
80 nowych schronisk
troski. Największą' trudność stano możemy dostać widokówek z ty-cłi M-usimy się uzbroić w Cierpliwość.
Wspaniała panorama na pasmo wią
'
schroniska szczytowe, gdtziie terenów.
Grzecznie odpowiadają U nas także wre praca ale ważniej
Wysokich Tatr .; pobliskie szczyty. dostępność
।
jest utrudniona a koszt nam że na propagandę jeszcze czas sza jest odbudowa przemysłu i zni
wśród których dominuje najwyższy budowy
1
dtróg kolosalny Najbar aż wszystko będzie gotowe. Kam szczonych miast Po wykonaniu te
.w Niżnich Tatrach Dżuimbir. Po dziej
<
realny wydare sie opracowa pania jest w opracowaniu i we go gigantycznego planu ■ przyjdzie
,ochłonięciu z pii erwszego wrażenia ny
i
ostatnio projekt zaopatrywania właściwym
m-omen-c' e
zostanie na pewno ko-lej na rozbudowę urzą
spoglądamy w doliny i dopiero te- tych
1
schronisk helikopterami. Pró ip rzep row adzona.
dzeń w górach, które umożliwią
reiz zdejemy sobie sprawę z ogro- by
1 wykazały praktyczność ,j znaczną
W Żylinie żegnamy gospodarzy, nam uprawienie turystyki i narciar
i
mu prac. Wśród niezmierzonych oszczędność
<
w kosztach transportu. dziękując za wspaniałą gościnę •_ o- st w a roą szeroką skalę.

Fot. Franckowiak (API)
Fragment Wystawy Sportowej w Warszawie w Stołecznym Urządzić
Kultury Fizycznej. Stoisko Zrzeszenia Sportowego Gwardia, a obok
Polskiego Związku Motocyklowego
a
środku
długiego
korytarza dzącą reklamą poszczególnych od
N
budynku Stołecznego Urzędu cinków wystawy, gdyż skupiają za
Kultury Fizycznej stoi stół. Nie interesowanie nie tyle może nä nich
należy on. coprawdą do eksponatów samych, de na oglądanych przez
wystawy pięcioletniego dorobku nich eksponatach. Krytykują więc
sportowego Warszawy, nie mniej plansze GUKF-u redakcji , Sport i
rola jego nie jest zbyt błaha. Właś Wczasy-1, (te ostatnie wykonane w
nie, podeszło do niego dwóch chłop ■całości przez ich nieco starszych ko
ców w uczniowskich czapkach.
legów), AZS PTT zrzeszeń i związ
— Chcemy zwiedzić wystawę! — ków sportowych i in. a za nimi po
zwracają się do siedzącej za stołem suwa się w równie powolnym tem
pani.
pie gromadka innych zwiedzają
— Bardzo proszę. Czy panowie cych. Po obejrzeniu wszystkiego
ohcą również obejrzeć film?
schodzą w dół — do , kina“, miesz
„Panowie“ przez chwilę spogląda czącego się w dużej sali w piwni-»
ją ne s'ebie niepewnie.
each budynku. Wchodzimy za nimi.
— Tttaaik! — postanowili. Wycią
Na jedne: ze ścian zawieszona
gają po 10 złotych, dostają dwa jest biała płachta, odgrywająca rolę
bloczki i odchodzą by za Chwilę za ekranu. Salka poprzecinana jest
trzymać się przed pierwszymi eks kilkunastu szeregami ławek zaję
ponatami. Są uważnymi obserwato tych przez publiczność — przeważ
rami. Każde, zdjęcie, każdy wykres nie dziewczęta j chłopcy. U drzwi,
czy nagrodę taksulją w myślach przy elektrycznym kontakcie tkwi
dość długo, a następnie dzielą się nieruchomo umorusany zlekka chło
uwagami niezawsze rozsądnymi, za pak. Patrzy uważnie na stolik z apa
to przeważnie głośnymi' nie wie ratem filmowym, przy którym krę
dząc, że bezwiednie stają się cho- ci się operator. Nawet niezbyt
wprawny obserwator doszedłby do
wniosku, że za żadne skarby świata
chłopak nie opuściłby swego stano
Młyńska
9.
TelefoRedaguje Komitet: Adres Redakcji: Katowice, ul.
wiska taka powaga i przejęcie biją
ny: 309-73 (wewnętrzny 004) i 337-24, 355-82.
Wydawca: „Czytelnik" Delegatura Katowice, ul. 3 Maja 12 — tel. cen- z jego twarzy.
tralny 309-73,
— Zgaś światło!
___________
T___ „ w
________
_______
J na miejscu 80 zl —
Prenumerata
miesięczna
Katowicach
z odbiorem
ogarnia salę. Na ekra
% odnoszeniem do domu 110 zł — z przesyłką pocztową 95 zł. P. K. O. nieCiemność
pojawiają się postacie biegaczy,
Katowice III-4950. Biuro Prenumeraty: Katowice, ul. Młyńska 9, tel. 309-73
miotaczy
skoczków,
narciarzy i pił
Cwewn. 009).
Drukuje: Drukarnia Nr 9 Spółdz. Wydawnlczo-Oświatowej „Czytelnik". karzy, witane przez młodocianą pu
Katowice, ul. 3 Maja 12, telefon 309-73 (wewn. 08) i 308-01.
H 039582 blikę krytycznymi komentarzem i
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DYREKCJA MORSKA FWP
NA ODBUDOWĘ WARSZAWY
W świetlicy ZZPIS odbyło sie
branie pracowników Dyrekcji Okre
gu Morskiego FWP, poświęcone sor=
wie odbudowy Warszawy. Po Wyslu
clianiu referatu zgromadzeni posta
nowili jednogłośnie utworzyć na'
swym terenie Kolo Odbudowy War
szawy i wyłonili zarząd. Koło'ma sie
zająć m. in. organizowaniem imprez
z których dochód przeznaczony zo’
stanie na odbudowę Warszawy
Uchwalona na zakończenie rezolucia
stwierdza, iż zagadnienie odbudowy
stolicy jest jednym z czołowych za
dań narodu polskiego w wielkim
dziele budowania fundamentów u
stroju socjalistycznego. Przebywający
nad morzem w Mielnie wczasowicze
przeznaczyli na odbudowę Warszawy
sumę zł 6801).
INWENTARYZACJA
NIERUCHO
MOŚCI W DOMACH WYPOCZYN
KOWYCH FWP
Z dniem 1 paź
dziernika br. Funjy-j' t't
dusz Wczasów Pr5@r5-<1
cowniczych Cli Z Z . g
przystąpił do in-&% in
wentaryzacji i oszacowania niejE S *3
ruchomości, zna®- ' ,j,i ę
dających się nsfjJOgj
terenie ośrodkóv«^fl^ ¡
wypoczynkowych? •;
przejętych w czj%
sie 1948/49 w wy
'«5®
nlku uchwały o centraliza ń'gospodar
ki______
_
domami wczasowymi.
___
,
Spisy ma
jątkowe sporządza i oszacowania nie
ruchomości dokonuje specjalna Ko,
misja Spisowa, w skład której wcho
dzi również czynnik społeczny, ąt. zn.
osoby nie związane z pracą dotych
czasowej administracji domów wy
poczynkowych. Czynnik społeczny w
Komisjach Spisowych reprezentowa
ny jest przez delegatów ORZZ.
DRUGI DOM AKCJI SPECJALNEJ
W ZAKOPANEM
Podjęta przez FWP z początkiem
bieżącego roku akcja specjalna, ma
jąca na celu zapobieganie chorobom
płuc wzbogaci się o nową placówkę.
Sygnalizowane poprzednio otwarcie
domu wypoczynkowego „Radowid" w
Zakopanem zapoczątkowało ten ro
dzaj wczasów. Ponieważ domy takie
według umowy z zUS-em mogą być
prowadzone tylko w miejscowościach
w których znajdują się sanatoria, co
umożliwia stałą opiekę lekarzy-specja
listów, z dniem 1 listopada br. uru
chomiony zostanie w Zakopanem dru
gi z rzędu dom dla zagrożonych gruź
lica względnie po przebytej tej cho
robie pracowników. Znajdzie w nim
pomieszczenie 40 osób w każdym tur
nusie 21-dniowym. Wyposażony w naj
nowocześniej urządzony gabinet le
karski, wykwalifikowany personel, a
ponadto odpowiednią ilość leżaków
oraz wyżywienie, którego wartość ka
loryczna siega 5000 kalorii dziennie,
zapewnią przebywającym tam wcza
sowiczom właściwy, racjonalny 1 peł
ny wypoczynek obok wszelkich warunków do poprawy zdrowia.
FARMACEUCI OBJĘCI UMOWĄ
ZBIOROWĄ
Fundusz Wczasów Pracowniczych
zawiadomiony został przez Centralną
Radę Związków Zawodowych o zawarciu umowy zbiorowej z pracą»
dawcami prywatnego sektora prze
mysłu farmaceutycznego. Umowa ta
obowiązuje od dnia 1 lipca br.
USTKA. Na redzie portu w Ustce
pracuje największa nasza poglębiarka
morska „Inż. Wenda". Zadaniem tej
jednostki jest właściwe pogłębienie
redy portowej i wydobycie z dna mo
rza blisko 110 tys. metrów sześć, (nu
tu. Dotychczas „Inż. Wenda“ wydobył
90 tys. metrów sześć. Po ukończeniu
prac w Ustce, wykona ona dropne
prace pogłębia rskie w Darłowie, a lastępnie przyjdzie do roboty na :alew Szczeciński, by pracować płrzy
nogłębianiu drogi morskiej Sr-zr-ip—
Świnoujście.

Huragany śmiechu wywołuje zwol
„Wystawa dorobku sportowego
niony firn z biegu ne 100 metrów.
jest pięknym sukcesem St. UKF
Kroki Owensa wprowadzają wi
i rezultatem wspaniałych wyni
dzów w nadzwyczaj dobry humor.
ków sportowych Polski Ludowej.
— Mrcczyński, prezes WKS Głu
— Tak, to ja też potrafię/ — krzy
choniemi“.
czy któryś.
Wydaje mi się że zest to najwię
Film urywa się. Momentalnie sa
la pojaśniała. Chłop" ec przy kontak ksza pochwała, przekazana organi
cie % dumą patrzy dokoła, jak by zatorom wystawy T. S.
cihciał powiedzieć:
— A co? Zle to robię?...
Po chwili światło ponownie gaś
nie Wysuwam się dyskretnie. I
znowu zbliżam się do stołu. Od
drzwi wejściowych napływają dal
sze gromadki ludzi. Tym sposobem
w ciągu niecałego miesiąca przez
wystawę przewinęło się 10 tysięcy
widzów. Każdy z n.ch wpisuje się
do leżącej na stole książki pamiątikowej. będącej, niejako odzwiercie
dleniem wrażeń doznanych w cza
sie zwiedzania. Przewracam karty
książki.
,.Wielki dorobek sportu i kul
tury fizycznej — pisze St. Syszycki — jest wynikiem mrów
czej pracy przede wszystkim mlo
dzieży polskiej.
Mieszkaniec Kalisza, T. Pasilk. za
notował:
„Wystawa bardzo pięknie zor
ganizowana i winna być objaz
dowa".
Czechosłowafc, Vatora Vladislav,
tak pisze:
,,Jsem rad że sport w moim
braterskim naród.i se rozvijo tak
rychle".
Do ciekawego wniosku, po zwie
dzeniu wystawy doszedł warszawia
nin, A. Powagowski:
„Wystawa interesuionca. Od dziś
będę starał się dostać do klubu
sportowego. Teraz dopiero zaczy
nam się oriętować, cóż to jest
sport".
Na innych kartach widać podpi
sy członków naszej reprezentacji
piłkarskie; uczniów gimnazjum im.
N.
Zmichowskiej,
sportowców
Związkowca z Przasnysza i wiele
wiele innych. Natrafiam również na
nakreślony energicznym pismem
podpis: „Janina Łapińska — robotnica“. A oto jej wypowiedź:
„Zobaczyłam wystawę j po
wiem jedno: cieszy mnie, że
sport staje się masowym t że kaź
dy obywatel może dziś ćwiczyć i
nie biorą mu tego za zle, a prze
ciwnie. popierają sport, jak i in
ne życie społeczne".
I jeszcze jedna charakterystyczna
uwaga. Nie można jej nawet nazwać Z meczu ligowego Gw ar día-Wisła — Polonia w Bytomiu. Od lewej
wymowną gdyż skreślone jest ręką obrońcy Gwardii Flanek i Dudek asekurują Jurowicza, którego ata*
głuchoniemego:
kuje Szmidt (Polonia).
Fot. Urszula Bytom

