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Witamy nową Radą Miejscową ZOZ
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Miejscowej Zakładowej Organizacji
Związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego przy AGH zakończyło trwającą od
stycznia br. akcję wyborczą na terenie wszystkich instancji związkowych, dzia
łających przy naszej uczelni, począwszy od poszczególnych grup związkowych, po
przez rady oddziałowe aż do najwyższej instancji — Rady Miejscowej. W wyniku
przeprowadzonych wyborów, do zarządów grup i rad oddziałowych weszli najlepsi
aktywiści związkowi, którzy swą postawą gwarantują podniesienie pracy związko
wej na jeszcze wyższy poziom. Oni też wypełnili w dniu 17 marca, w godzinach
popołudniowych aulę AGH, aby oddać swe głosy na tych spośród siebie, którzy
będą mieli zaszczyt reprezentować ogół pracowników AGH jako członkowie Rady
Miejscowej.•
Za udekorowanym emblema
tem ZZNP i hasłami IV Ple
num CRZZ stołem prezydial
nym, zajęli miejsca: przewod
niczący ustępującej Rady —
prof. dr Wrona, prorektor
AGH prof. dr Bielański, dyre
ktor administracyjny dr Białas; I sekretarz Podstawowej
Organizacji PZPR tow. inż.

Sztaba oraz gorąco powitani de
legaci Zarządu Oddziałowego
i Zarządu Głównego Związku.
Przewodniczącym zebrania zo
stał obrany jednogłośnie tow.
inż. Filcek. Po zagajeniu ze
brania tow. prof. Wrona przy
stąpił do wygłoszenia refera
tu, podsumowującego osiąg
nięcia w pracy Rady Miejsco
wej na przestrzeni minionego
roku. Referat był długi, trwał
bowiem przeszło dwie godziny,
ale należy obiektywnie stwier
dzić, że zawierał on fakty i
tylko fakty, bez czczej gada
niny. Niesposób omówić tu
wszystkich problemów poru
szanych na jego 24 stronicach.
Poddano w nim wnikliwej analizie i krytyce pracę po
szczególnych komisji Rady. Na
pierwszy ogień poszła Komisja
"Socjalno-Bytowa, której prze
wodniczył dotąd tow. inż. Szecówka. Działalność jej obej
mowała sprawy socjalno-bytowe sensu stricto oraz sprawy
wczasów pracowniczych i mie
szkaniowe. Jakie są wyniki
pracy Komisji?

tłowni itd. Słabiej interesowa
ła się Komisja takimi zagad
nieniami jak: współpraca z
Kasą Zapomogowo-Pożyczko-,
wą (która n. b. doskonale pra
cowała pod kierownictwem
przewodniczącego koi. dra
Massalskiego), akcja kolonijna
dla dzieci pracowników AGH,
spoczywająca dotąd wyłącznie

„na głowie" kierownika socjal
nego uczelni tow. Konieczne
go, sprawa bezpieczeństwa 1
higieny pracy w kotłowni. Zie
natomiast stoją dotąd sprawy
z uruchomieniem stołówki dla
pracowników AGH. To jest
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦

NASZ KONKURS
Nasz konkurs — „Czy znasz
historię AGH" — cieszy się
dużą popularnością, wpłynęło
-już wiele odpowiedzi.
Przypominamy wszystkim
tym, którzy nie wypełnili ku
ponów konkursowych — że
termin mija z dniem 13 kwiet
nia br. Kupony należy skła'dać
w zaklejonych kopertach, opa
trzonych napisem: „Nasz kon
kurs" — „Nasze sprawy" —
w skrzynce wywieszonej w
holu.
Lista nagród:
Inagroda — teczka skó
rzana.
IInagroda — wiedźmę ipió-

no.
Spróbujmy je wyliczyć w
IIInagroda — portfel
telegraficznym skrócie: uru
skórzany.
chomienie ośrodka lekarskiego
IVnagroda — wybór dziieł
w nowym dogodnym pomiesz
Emila Zoli.
czeniu opuszczonym przez
Vnagroda 2 bilety na su
Kwesturę, rozdział uzyskanych
mę około 50 zł łącznie, na
talonów na radia, motocykle,
dowolną imprezę w Krako
rowery i zegarki, interwencje
w sprawie przeszeregowania
wie w miesiącu kwietniu.
pracowników Uczelni, zorgani
V—X — nagrody książ
zowanie pełnopłatnych wcza
kowe.
sów nad morzem dla naszych
X—XV nagroda — pre
pracowników i ich rodzin, in
numerata roczna „Nasze
terwencje w sprawie warun- '
Sprawy".
ków pracy pracowników ko-

prawdziwa „pięta achillesowa"
akcji socjalno-bytowej w AGH.
Mimo wielu starań Rady, nie
zdołano dotąd przełamać istniejących trudności lokalo
wych. Do dzieła, Komisjo So
cjalno-Bytowa!
Na odcinku wczasów Komi
sja wykazała dużą aktywność,
pomimo iż podkomisja wcza
sów pracowała przez cały czas
,. skiadzi^ jednoosobowym".W tym miejscu należy złożyć
wyrazy uznania jej przewod
niczącemu i członkowi jedno
cześnie: koL inż. Stopce. Pod
komisja Mieszkaniowa miała
i ma przed sobą twardy orzech
do zgryzienia. Życzymy jej
wytrwałości w zbożnym dzie
le. Niechaj żywi nie tracą na
dziei!

Brudasy to stosunkowo
liczna rodzma zamieszkują
ca w naszych „Domach Stu
denckich". Brudas n'e chce
pamiętać, że nie mieszka
sam, i nie zamierza kiero
wać się względami wobec
regulaminu m^eszkańców i
swo'ch wspóllokatorów oraz
nic go nie obchodzi poszano
wanie mienia publicznego.
Brud i niechlujstwo to
jego żywioł. Nie myśli wca
le przestrzegać porządku
mieszkan<owego. Chętnie
spluwa na schody, podłogę
korytarze, swego pokoju,
sali wykładowej. Gdy mu
zwrócić uwagę, że nie należy
pluć na podłogę — pluje do
kosza na śmieci i nic nie in
teresuje go, że sprzątaczki
muszą je wynosić rękami.
Brudną wodę wylewa
wprost przez okno na ulicę
na głowy przechodzących
lub wyrzuca tą drogą śmieci.obierzyny, papiery a w
razie rewizji komisji porząd
kowej także naczynia ku
chenne.
W jego pokoju jest czyste
powietrze dopiero wtenczas
gdy się wyprowadzi: prze
wietrzanie uważa za prze
żytek '„zgniłej cywdlizacji
burżuazyjnej".
A jego rzeczy? Utrzymuje
w stanie największego™ ba

• Z kolei „pastwą" referatu
padła Komisja KulturalnoOświatowa, kierowana wytra
wnie przez tow. inż. Bełskie
go. Jej największy suKces to
otwarcie wzorowego Klubu
Związkowca. Oprócz tego Ko
misja ma na swym koncie
wiele osiągnięć: zorganizowa
nie kursu języka rosyjskiego,
kursów trykotarstwa i hafciarstwa, urządzanie wieczorów
artystycznych, ruzprow adzanie
biletów na imprezy kulturalne,
organizowanie wycieczek. Sła
bą stroną prac Komisji było
—jak stwierdził prof. Wrona
—(uwaga!) zaniedbanie współ
pracy z redakcją „Naszych
Spraw". Rada
Miejscowa
zwróciła się w tym miejscu z
apelem do Rad Oddziałowych

łaganu. Ubrame — oczywiś
cie zazwyczaj splamione, po
darte unreszcza nie w sza
fie, ale kładzie „gdzie po
padnie": na stole, krześle,
łóżku itp. Brudna hielizna
jest wymieszana z czystą,
skarpetki womejące zapa
chem, który ożywiłby tru
pa kładzie pod siennik, aby
je nie wypatrzyło argusowe
oko komisji sanitarnej. My
dło umieszcza najczęściej
obok masła lub powideł:
chleb wygląda z poza stosu
papierzysk i gazet. Jest wro
giem zamiatan^a i przestrze
gania czystości. Chociaż sam
pochodzi ze środowiska
wiejskiego lub robotniczego
ma w pogardz^e sprzątaczki,
które często są w wieku jego
Matki. Na ich grzeczne uwa
gi reaguje w sposób ordy
narny i chuligański.
Miejsca ustępowe zosta-,
wia w takim stanie, w jakim
nie pragnąłby je zastać. Na
sedes musi wchodzić noga
mi. Na śc^anach pisze „sto
jedena ście": potrafi także
wanny używać zamiast klo
zetu. Łańcuszek od rezerwoaru w ustępie targa w spo
sób jaki mu nakazuje jego
„wierzgająca natura".
Jest zadowolony, gdy mu
z pod spodni wyłażą tasiem
ki lub skarpetki — nic go

o zorganizowanie sprawnego
kolportażu.
Szczupłe ramy niniejszeg^
reportażu nie pozwalają ml
streścić równie szczegółowo osiągnięć innych Komisji. Ko
misja Szkoleniowa położył*
duże zasługi w zorgnaizowaniu szkolenia ideologicznego
pracowników AGH, mimo iż
napotykała na duże trudności
w swej pracy: nikłą frekwen
cję na zebraniach, braK zain
teresowania dyskusjami, sła
ba pomoc ze strony Władz Uczelni. Działalność Komisji Dydaktyczno-Naukowej został*
oceniona w referacie pozytyw
nym. Komisja ta pod kierow
nictwem tow. inż. Drwal*
czynnie realizowała postulat
(Dokończenie na str. t)

nie obchodzi, że ubranie jest
wystrzępione lub podarte i
niewyczyszczone lub że ma
wykrzywione obcasy u bu
cików. Kamieniem probier
czym jego wyglądu jest bie
lizna. Zazwyczaj i ona
świadczy „o lepszym zami
łowaniu do porządku". Nie
zwraca uwagi, że czuć ją
stęchlizną, potem i tytoniem.
Włosy najczęściej nosi za
długie „w mandolinę". Obraża się gdy mu zwracać uwagę, że jego nieogolona bro
da to raczej szczotka. M^
cie rąk kilka razy dziennie,
zwłaszcza przed jedzeniem
uważa za przesąd osób po
chodzących „z salonów i
miękkich dywanów". W sa
li wykładowej palto zawie
sza na oknie, na ławce, gdyż
nie uznaje garderoby. Ką
pie się najczęściej latem w
rzece, o ile znajduje się ko
ło jego domu.
Brudas y!%.
Zwracamy się do was *
apelem — zachowujcie czy
stość, baczcie na porządek.
I nic tu nie pomogą wasze
gromkienawoływania:
„precz z czystością" ora*
dymne zasłony w rodzaju
„albośmy to jacy tacy". Kto
nie ma kultury wewnętrznej
ten jest brudasem i takiego
poznać zawsze i wszędzie.
Obserwator

Przemówienie Rektora prof. Z. Kcwalczyka

Uliodośó — Sionce — Jłtz^toda

z okazji wrączeria pracownikom AGH Medali 10-lecia
(Dokończenie artykułu
z poprzedniego numeru)
•Również nasza wiąż z ZMP,
tym najbliższym pomocnikiem
Partii stale się zacie^nia.
W pracy swej korzystamy
wiele z pomocy i współpracy
ZSP, które coraz kons^kwent
niej realizuje swe założenia
statutowe w pracy trudnej i
żmudnej.
Duży wpływ i dużą rolę ode
grały na zmianę światopoglą
du naukowców, Katedry Nauk
Społecznych i nierozerwalnie
związany z nimi Gabinet Mar-

Lista odznaczonych
Medalami 10-lecia
1.Bielański Adam
2.Biemacki Kazimierz
3.Bolewski Andrzej
4.Czerski Lucjan
5.C^echanowski Julian
6.Drwal Tadeusz
7.Dudka Józef
8.Damasiewicz Mieczysław
9.Fabrycy Józef
10.Gruszczyk Hubert
11.Gołąb Antoni
12.Góralczyk Józef
13.Głuszkiewicz Helena
14.Grabowski Jan
15.Hanuszek Tadeusz
16.Jurkiewicz Leopold
17.Jeżewski Mieczysław
18.Jeleń Jan
19.Kurzawa Stanisław
20.Knothe Stanisław
21.Kurkowska Julia
22.Kromka Antoni
23.Kula Józef
24.Krajewski Roman
25- Lesiecki Wacław
26.Łoskiewicz Władysław
27.Mięsowicz Marian
28.Markowski Stan'sław
29.Maciejasz Zdzisław
30.Maśn;ca Antoni
31.Odlanicki Michał
32.Oberc Andrzej
33.Pałka Janina
34.Pogan Szczepan
35.Skawina Tadeusz
36.Stępiński Włodzimierz
37.Soja Maria
38.Szkarłat Mieczysław
39- Sałustowicz Antoni
40.Tatkowska Irena
41.Wrona Włodzimierz
42.Woźniak Michał
43.Wilk Zdzisław
44.Włodek Ignacy
45.Zalewski Andrzej
46.Zabicki Witold
oraz wielu innych.

W okresie dyskusji przedzjazdowej na Uczelni dało
się zauważyć rozwijanie coraz
szerszej krytyki błędów i
biaków naszych instancji tak
ZMP jak i ZSP. Postępowa
nie niektórych aktywistów
wielu ludziom się nie podo
bało. W ostatnim okresie dała
się zauważyć niezadawalająca
praca KUZSP. Wiele błędów
w pracy popełnione zostało
na wskutek złego kierownic
twa ze strony przewodniczą
ce^ '
Od wyborów, które odbyty
się w końcu października do
końca grudnia odbyły się tyl
ko dwa posiedzenia Prezy
dium. Komitety Wydziałowe
ZSP nie miały zapewnionej
'Stałej i systematycznej pomo
cy ze strony czlomców
•KUZSP. Jest pewna grupa
aktywistów, którym nie zale
ży na należytej i rzetelnej
pracy na powierzonych im
Odcinkach. Zależy im wyłącz
nie n- y.'ssnej oi.- cbie. na tym
— jak wykorzystać zajmowa
ne stanowisko dla p.rywatrych celów.
^Tlakim przykładem de-

ksizmu - Leninizmu, pracując
przy wydatnej pomocy Podst
Org. Part.
I dlatego na uroczystości 33lecia Uczelni, która miała miej
sce w czerwcu ubr. minister
Achmatowicz powiedział m.
innymi: „Akademia GórniczoKutnicza może poszczycić się
poważnymi osiągnięciami w
dziele przebudowy szkoły burżuazyjnej w socjalistyczną.
Swe podstawowe zadania tj.
kształcenie i oddawane pol
skiemu przemysłowi kwalifiko
wanych, odpowiedzialnych in
żynierów, Uczelnia spełnia do
brze, starając się o wysoki po
ziom kwalifikacyjny swych
wychowanków oraz wpaja jf.c
im w ciągu kilkuletnich stu
diów poczucie pr^yszłej wielk;ej odpowiedzialności wobec
kraiu i społeczeństwa.
Osiągnęcia Akademii Górni
czo - Hutnicz-j w 10-leciu Poi
ski Ludowej zostały ocenione
jako noważna pozyc^a w bi'ansie dorobku nauki polskiej i
budownictwa narodowego prze
mysłu. I dlatego z okazji 10lecia Polski Ludowej i 10-tej ro
cznicy oswobodz=n'a Krakowa.
Rada P^ństwa nadała s'CPg-1nie zasłużonym pracownikom
naukowym i administracyj
nym medale 10-lecia, których
legitymacje z Dolecenia ob. mi
ni^tra Rapackico bede miał
zaszczyt wręczyć koleż^nkom i
ko'egom, życz^c im da'szycb
poważnych osi^gmęć w rozpo
czynającym się nowym 10-le
ciu i wyrażając głębokie prze
konan^, że praca na naszej
Uczelni będzie nadal układała
się równie harmonijnie jak i
dotyh"zas i przebi^gała w ko
le^eńskiej i przyjaznej atmo
sferze, staw^ając sobie jako
najwyższy cel — dobro Ojczy
zny i Uczelni.

Hagroty pieniężne
między innymi otrzymali
1.Brudnik Hilary
2.Sztaba Kazimierz
3.Korczyska Bronisława
4.Michałek Zbigniew
5.Puchała Erwin
6.Mazur Franciszek
7.Staronka Andrzej
8.Bochenek Ignacy
* 9. Skóra Leszek
10.Lewandowski Lech
11.Bajorek Zygmunt
12.Bisztyga Kazimierz
13.Węglarski Wilhelm
14.Wójtów Stanisław
15.Ostrowski Adam
16.Zurawski Zbigniew
17.Mikoś Marian
18.Rokossowski Tadeusz
19.Chmielowiec Olga
20.Jarecka Helena

Na ziemi jeszcze leży
Śnieg. W niedzielę na dwor
cu widać wielu amatorów
„dese^k do trumny", wabi ich
biały, miękki puch. Lecz już
cziuć w powietrzni pierwsze
oddechy przedwiośnia, zbli
ża się pora, gdy trzeba być
przygotowanym na koniec
sezonu sportów i turystyki
zimowej. Znilknie czar fio
letowych cieni na wyiskrzo
nym śniegu, wybuchnie powodzdą (rozbudzonego życia
delikatna zieleń młodych
traw, kwiaty zagrają melo
dią barw i wtedy nikt z Was
Koledzy, nie wytrzyma ca
łego tygodnia w murach
miasta.
—Więc na wycieczkę?
— Dobrze, a kto zorgani
zuje, poprowadzi, Ukaże nam
piękno rodzinnego kraju, tak

aby studenckie kieszenie
wytrzymały? P.TT.K.?
— Za wysoka składka.
A właśnie, że P.T.T.K.,
którego koło zostało utwo
rzone na A.G.H. miesiąc te

Na to pytanie daje odpo
wiedź Uchwała Egzekutywy
KUPZPR w sprawie KUZSP.
„Samo wysunięcie tow. Kamińskiego na Przewodniczą
cego KUZSP wynikło przy
poważnych rozbieżnościach
zdań w ówczesnej Egzekuty
wie KUPZPR. Tow. Kamiń
ski pełniąc szereg funkcji i
wywiązując się na ogół do
brze z powierzonych zadań
zdołał zdobyć zaufanie więk
szości Komitetu. Kiedy jed
nak część aktywu, głównie
towarzysze pracujący w ZD
ZMP zwracała uwagę na nis
ki poziom moralno-polityczny
tego towarzysza zostało to

— Pójdziemy razem, zgo

da?
M. Maj, ot. E. KróJ

Witamy nową Radę Miejscową ZOZ
(Dokończenie ze str. 1)
współpracy wyższych uczelni
ze szkołą średnią, organizując
akcję „drzwi otwartych", uczestnicząc w pracach komisji
maturalnych i w sierpnio
wych konferencjach nauczy
cieli szkół średnich. Ponadto
członkowie Komisji brali ak
tywny udział w akcjach spra
wozdawczych podczas trwania
sesji egzaminacyjnych, w spracach nad układaniem planów
rozwoju młodej kadry, w ak
cji agitacyjnej za wstępowa
niem na aspiranturę, wreszcie
w kampanii, mającej na celu
unormowanie wypłat należno
ści za godziny zlecone.
W dalszym ciągu referatu
prof. Wrona skrytykował pra
cę rad oddziałowych, określa
jąc ją jako słabą. Brak -w nich
było kolektywnej współpracy,
brak kontaktów z grupami,
brak inicjatywy w pracy k. o.
i socjalno-bytowej. Na zakoń
cz^nie, przedstawione zostały
wnioski dotyczące zadań przy
szłej Rady, ujęte w 21 punk
tach^!... Po referacie głos za
brał tow. hiż. Gorczyca, składsjąc sprawozdanie z działal
ności Komisji Rewizyjnej i
stawiają- wniosek o udzielenie
absolutorium ustępującej Ra
dzie. Absolutorium udzielone
zostało jednogłośnie. Po obu
sprawozdaniach wywiązała się
ożywiona dyskusja, przy czym
najczęściej poruszano spra
wy udoskonalenia organiza
cji- szkolenia ideologicznego,
wzmożenia wpływu wycho
wawczego na młodzież stu

dencką, sprawy wyjazdu za
granicę pracowników nauko
wych celem wymiany do
świadczeń, palące kwestie by
towe jak np. zwiększenie przy
działu talonów, a zwłaszcza
liczby mieszkań dla pracowni
ków AGH. Jeden z dyskutan
tów w formie dowcipnej sta
tystyki podał, ile dziesiątek
lat trzeba czekać na przydział
talonów na zegarki, ile setek
lat na przydział motocykla,
stwierdzając na koniec, że aby
otrzymać przydział mieszka
nia, trzeba czekać przez... wie
czność.
Padło również wiele słów
krytyki pod adresem Rady
Miejscowej i Rektoratu jak
również wiele konstruktyw
nych wypowiedzi odnośnie
form pracy związkowej. Pod-,
czas przerwy w czasie dysku
sji delegaci tysiąca związkow
ców z naszej Uczelni wysunęli
kandydatury przyszłych człon
ków Rady obok kandydatur
wysuniętych przez komis jęmatkę, po czym nastąpiło gło
sowanie na poszczególnych
kandydatów z listy. W czasie
trwania obliczania głosów na
stąpiło uroczyste wręczenie
cennych nagród książkowych
czołowym aktywistom. W pó
źnych godzinach wieczornych
podane zostały wyniki wybo
rów. Ukonstytuowanie się Ra
dy wyznaczono na dzień 19
marca. O godz. 22 zebranie zo
stało ukończone.
W rezultacie wyborów prze
wodniczącym Rady Miejsco

C niolzłćpych cihly^isłach
generacji aktywisty jest
tow. Kamiński" (Uchwała
KUPZPR. Przypatrzmy się
bliżej jak wyglądało kierow
nictwo pracą KUZSP przez
samego Przewodniczącego,
jak się to stało, że taki czło
wiek jak Kamiński dostał się
na Mcrowisko Przewodniczą
cego KUZSP?

mu. Składka dla studentów
jest .trzy razy mniejsza niż
normalna, tj.. wynosi 1 zł
miesięcznie, a uprawnienia
do wszelkich ulg turystycz
nych takie jak przy normal
nej. Koło powstało jako kon
tynuacja sekcji turystycznej
A.Z.S—u i całkowicie zrea
lizowało plan pracy w sezo
nie zimowym. W dniu 11.
III. br.. Senat Akademii za
twierdził istnienie tego naj
w^ększego w Polsce koła
PTTK. Kolo otrzyma znacz
ne ułatwienia i pomoc ma
terialną. Plan imprez letnich
jest b. bogaty. Na razie
zdradzę wam tylko tvle, że
na każdą niedzielę przewi
dziana jest wycieczka!

zlekceważone i Egzekutywa'
ówczesna większością głosów
zgodziła się na zatwierdzenie
tow. Kamińskiego na Prze
wodniczącego KUZSP."
Tymczasem Kamiński wy
korzystując to zaufanie i brak
kontroli lekceważył sobie uwagi ZDZMP. Doprowadził
swoją pracą do całkowitego
rozluźnienia i dezorganizacji
KUZSP i Komitetów Wydziaławych ZSP.
Nic więc dziwnego, że w
takiej sytuacji Komitet Uczelniany ŻSP nie mógł do
brze pracować. Wytworzyła
się atmosfera sobkostwa, dygnitarstwa, i nieróbstwa w
wyniku czego powstały nadu
życia finansowe. Kamiński
zamiast troszczyć się o dobro
Ogranizacji troszczył się w ja
ki sposób zdobyć jak najwięcej
pieniędzy dla siebie. Dlatego
też nie dziwi nas fakt, że bu
fet na ostatniej „Barburce"
był prywatny, a dochody po

szły do kieszeni Przewodni
czącego KUZPS. Nie dziwią
nas również fakty takie, jak
przyznawanie zapcmóg loso
wych, czy też urządzenie pi
jatyk z kierownikiem stołów
ki ob. Dziobkiem poza Uczel
nią. Chąc aby sprawy te nie
wyszły na jaw, usiłował do
swojej niecnej roboty wciąg
nąć szereg czołowych aktywi
stów naszej Uczelni, a potem
przy pomocy szantażu zmusić
ich do milczenia. Ten cel jed
nak nie został osiągnięty.
Całkowity upadek moralny
skłonił go do wypowiedzenia
pogróżek pod adresem towa
rzyszy którzy nie zgadzali się
z jego postępowaniem. Żadne
pogróżki i szantaże nie odnio
sły skutku. Wszystkie brudy
popełnione przez Kamińskie
go ujrzały światło dzienne.
Po dokładnej analizie i ocenie pracy KUZSP na wspól
nym posiedzeniu Egzekutywy
KUPZPR i Prezydium ZDZMP
Kamiński został dyscyplinar

wej został obrany tow. mgr.
Musiałek, który wykazał wiele
zapału, energii i zmysłu orga
nizacyjnego jako I-szy sekre
tarz ustępującej Rady, I-szym
wiceprzewodniczącym: tow.
taż. Koperski, H-im viceprzewodn. tow. dr Lisowski,
I-szym sekretarzem: tow. inż.
Bogacz, II-gim sekretarzem:
tow. inż. Zieliński, przewodni
czącym Komisji Naukowej:
tow. prof. Sędzimir, przewod
niczącym Komisji KuituralnoOświatowej: tow. inż. Bełski,
przewodniczącym Komisji Dy
daktyki: tow. prof. Cząstka,
przewodniczącym Komisji Socjalno-Bytowej: tow. prof. Kuroś, przewodniczącym Podko.
misji Wczasów: tow. inż. Sto
pka, członkami Komisji Dy
scypliny Pracy: tow. tow. dr
Białas, inż. Kusiński, przewod
niczącym Podkomisji Mieszka
niowej: tow. taż. Furmański,
przewodniczącymKomisji
Szkoleniowej: tow. mgr Kuduk, przewodniczącym Komi
sji Finansowej: tow. inż. Bogusz. Pozostali członkowie Ra
dy weszli w skład poszczegól
nych komisji.
Przewodniczącemu tow. Musiałkowi i wszystkim członkom
Rady Miejscowej ZOZ kole
gium redakcyjne „Naszych
Spraw" składa serdeczne ży
czenia sukcesów w pracy dla
dobra Związku.
L. MARUTA

nie zdjęty ze stanowiska
Przewodniczącego, jak rów
nież usunięty z Prezydium
ZDZMP. Oddziałowa Organi
zacja Partyjna Elektryfikacji
po rozpatrzeniu jego sprawy
jako członka Partii postano
wiła wykluczyć go z szeregów
PZPR.
Prezydium ZDZMP przeana
lizowało do głębi styl pracy
KUZSP i wyciągnęło wnioski
na przys^łość. Wszystkie instan
cje ZMP powinny bardziei kon
trolować swoich członków
pracujących w poszczegól
nych organizacjach, kry
tykować niedociągnięcia to
warzyszy, bo tylko to może
nas uchronić od paważnych
błędów i wypaczeń. II Zjazd
ZMP dał nam do ręki wielki
oręż w walce o wychowanie
człowieka, wskazał, że nie
pełna demokracja w ZMP,
lekceważenie kolektywnego
kierownictwa, nieliczenie się
z gt"ssmi członków, prowadzi
nieuchronnie do błędów i wy
paczeń w pracy. Obowiązkiem
każdego członka ZMP jest
śmiało krytykować dostrzeżo
ne błędy, tak swoich k.legów
jak i Zarządów ZMP.

O czym każdy wiedzieć może

uż w kwietniu Akademia
otrzyma budynek przy ul.
Reymonta tzw. Jedność. Bę
dzie to po remoncie jeden z
^ajnowocześniejszych domów
studenckich w Krakowie z
własną salą teatralną i stołówką( w której jak zapewni
ła nas PSS będą o wiele lepsze
obiady niż dotychczas na Aka
demii. Dom ten nie będzie na
noc zamykany przez portiera,
gdyż każdy jego mieszkaniec
będzie posiadał klucz zarówno
od swojego mieszkania jak i

J

u^dniul—IV 55 r. na terenie
wszystkich domów studenc
kich naszej Uczelni rozpocznie
się festiwal bridżowy. W tym
czasie wszystkie świetlice zostamą przeznaczone wyłącznie
do rozgrywek. Uczyć się będzie
można w tym czasie jedynie w
pokojach nauki % własnych. Or-i
ganizatorem i inicjatorem fe
stiwalu jest Redakcja „Nasze
Sprawy" gdzie również przyj
mowane będą zgłoszenia kan
dydatów indywidualnie lub
zbiorowo z poszczególnych grup
i sekcji.

od bramy. Światło będzie we
wszystkich korytarzach, ubi
kacjach i łazienkach. W ku
chenkach będą czynne palni
ki gazowe w dostatecznej ilo
ści. W korytarzach rozciągnie
te zostaną chodniki tłumiące
odgłosy nieraz dość hałaśli

W dziedzinie opieki nad mał
żeństwami nastąpi poważ
ny krok naprzód. Wszystkie
bez wyjątku małżeństwa, stu
diujące w całości (tzn. mąż i
żona) na x\kademii, dostaną
mieszkania w opróżnionym 1
IV 1955 r. budynku Szkoły
TPD przy ulicy Oleandry. Aby
młode studiujące małżeństwa
nie miałv kłopotu z komuni
kacją MPK obiecało urucho
mić nową linię tramwajową
od Mostu Dębnickiego do
Dworca przez Aleje. Nowa li
nia tramwajowa przechodząca
obok AGH niewątpliwie przy
czyni się w dużym stopniu do
zmniejszenia procentu nieobe
cności i spóźnień szczególnie
na zajęciach rannych.

wych kolegów późno wracajcych do domu. Drzwi od po
koi zostaną obite warstwą izo
lacyjną, aby ewentualne, gło
śne zachowanie się ich miesz
kańców nie przeszkadzało są
siadom w nauce. W pokojach
będzie można przyjmować do
wolnych gości, w dowolnym
czasie, gdyż nie będzie konie
czności zostawiania legityma
cji przez obcych na portierni.
Portiera w ogóle nie będzie,
gdyż nie miałby co robić. Li
sty i paczki będą roznoszone
bezpośrednio do pokoi. Nowy
ten budynek rozwiąże naresz
cie trudności mieszkaniowe w
naszych domach studenckich,
gdyż dzięki niemu nastąpi od
ciążenie wszystkich innych

J^-onkurs Naszych Spraw wy*-^wołał duże zainteresowanie
wśród młodzieży, nie tylko z
Akademii. — Otrzymaliśmy
19 638 odpowiedzi w tym 11174
zza granicy 8 457 z całej Polr
ski i 8 z AGH. Zwracamy się

domów.
'¦¦¦¦¦¦¦'
>¦<
¦¦<
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T. Mariackiej wieży heinał
Wytrysnął srebrną nuta.
Słońca ognisty ładunek
Wybuchł nad Nowa Huta.
I lekkim idąc krokiem
Slac przedsię promienne
gońce.
Jak zwykle co dzień rano
Szło na inspekcję słońce.
*
W naszej uczelni okna
Poranne słońce świeci
Ujrzało uczonych, studentów
I cała wagony śmieci

Posiedzenie — to, co pozo
staje na swoim miejscu, gdy
skończymy siedzenie.

Tu leży Bielawski,
Zachowajmy ciszę,
Bo jak się obudzi
Tp brydżystów spisze.
Podał do druku
L. Jankowski

Afortjsttitj

'Żale bumelanta

Wdzięk — to to, czego brak
umalowanym studentkom.

Na starostę x
Słowa ostre
Płyną tu potokiem:
Jego wielka skrupulatność
Wyłazi mi bokiem!
M. M.

Sublimacja — tajemnica za
wodowa bumelantów.

Rys. Jean Effel

— Resztę włosów rozrzucić
byle gdzie po całym ciele.

(6)

Młoda para wyjechała na ty
dzień do Zakopanego. Życzymy
Szczęścia!

^^^blem
Odbyła ssę konferenc^a na
temat warunków bytowych
studentów. Oto list jednego z
kolegów — który podajemy w
całości:
„Bardzo nas ucieszył fakt,
że nareszcie postanowiliście
przeanalizować nasze Warunki
bytowe. Zwracamy się do Was
z wnioskiem o przeanalizowa
nie pobierania stypendium. Do
tychczasowy system nie jest
dobry — zabiera dużo drogie
go czasu. Stypendium płaci się
w godzinach ćwiczeń i wykła- •
dów — które z konieczności
trzeba opuścić. Ile godzin tra
ci się — podam z własnej
praktyki: 8 III br. dwie go
dziny — bez skutku, 9 III br.
— 4 godziny — jak wyżej, 10
III br. 2 godziny — rezultat
ten sam, 11 III br. — nie sta
nąłem w ogonku — bo musiał
bym stradĄ przynajmniej 5
godzin — aby pobrać stypen
dium — (gdyby mi przed no
sem nie zamknięto kasy). Ra
zem straciłem 18 godzin. Gdy
takich jak ja jest na Uczelni
tylko 500 — to w efekcie daje
to €500 straconych godzin.
Gdyby te godziny zamienić na

Za cceatia^ di

— Pięć litrowi

OGŁOSZENIE

¦ Redakcja „Nasze Sprawy"
podaje do wiadomości, że W
sobotę 2 IV 55 o godz. 18. or
lenia papierosów w czasie wy
ganizuje wieczorek zapoznawkładów i ćwiczeń. Również
czy połączony z zabawą tanew Dziale Zaopatrzenia można
pobierać żarówki do wszyst . czną. Bilety można nabywać
tylko w piątek od godz. 13—
kich sal gdzie ich nie ma wca
16.
le, lub są w niedostatecznej i-

O6ofe przychodni lekarskiej
został otwarty na Akademii
żłobek dla dzieci pracowników
i studentów.Kierowniczką
żłobka została koi. Rutta Kry
styna, która umieściła tamże
stoojego synka.

NAGROBEK W-CE
PRZEWODNICZĄCEGO
RADY XH D. S.

MARIAN MAJ

*
Dział Techniczny ^^zy Za
rządzie Gmachów podjął sie
naprawienia zegara w holu.
który stoi od kilku lat. PoZ
tym naprawione zostaną wen
tylatory na S piętrze gmachu
głównego i założone tam
jarzeniówki.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦++

Różnica między mową i gadsniem jest ta sama, jak mię
dzy muzyką i hałasem.

Niechlujny jest nasz Kraków
Gdzie spojrzysz — papier leży.
By czysty był jak dziewica
To od nas tylko zależy.

lości. Słabe można wymieniać
na silniejsze.

również poszerzenie
stołówki na AGH p0 opróżmeniu przez prof. Jaskólskieyo
zakładu przylegającego do po^mieszczeń kuchni. Po mającym
nastąpić remoncie przelotowśó
stołówki wzrośnie o sto pro
cent. Na skutek częstych in
terwencji studentów 0 polep
szenie wydawanych posiłków,
kierownictwo i personel stołów
ki podjęli zobowiązanie podnie
sienia jakości przyrządzanych
potraw t zwiększenia poszcze
gólnych porcji (zwłaszcza mię
sa). Be środę nigdy nie bę
dzie dorsza, nie będzie również
postnych obiadów w ponie
działki. W żeńskim domu stu
denckim przy ul. Wybickiego
zostanie wreszcie otworzona
^owa stołówka w zajętym do
tychczas przez inne instytucje
lokalu nad świetlicą.'

Jeżeli już zaczęliśmy o dzie
ciach to kontynuujmy. Koi.
Źemralska Maria wzięła ślub
z koi. Grabcem Stanisławem.

, ardzo miło nam donieść, że.
'-'na Akademii został urucho
tą' drogą z prośbą do Komite
miony kiosk z gazetami. Można
tam dostać papierosy gatunko
tów Wydziałowych ZSP, aby.
we w dowolnej ilości oraz Do
o ile możności przydzieliły nam
okoła Świata, Przekrój, Sport,
kilku ludzi do uporządkowania
Nasze Sprawy i inne „chodiitej korespondencji.
we" pisma.

Jnspekcja

o Działu Zaopatrzenia
przyszło już .kilkaset stoją
cych popielniczek, które zosta
ną porozmieszczane we wszyst
kich korytarzach i salach wy
kładowych. Pewnego rodzaju
nowością będzie możność pa-

— Daję ci duszę, uważaj, abyś jej nie zgubił.

robocze — dalibyśmy Państwu
20000 zł tj. — 5o całkowitych
stypendiów. A przecież tak ła
two zmienić dotychczasowy sy
stem — trzeba tylko chcieć.
Nie będą się wtedy powtarzały
takie wypadki jak 10 III bm.
— na ćwiczeniach z matematy
ki — obecnych 6 — pozostali
(22) w ogonku.
Z. Ogonka

OD REDAKCJI
16. IV. 1955 r. odbędzie się
narada czytelników i kore
spondentów dwutygodnika
„Nasze Sprawy", połączona
z rozdaniem nagród uczest
nikom konkursu.
Bliższe szczegóły podamy
w następnym numerze.

Zawiadamiamy naszych Czy
telników, że począwszy od 25
Nr. „Naszych Spraw" druko
wać będziemy II cz. „Stworzania człowieka" Jean Effel a p.
t. „Szkoła Ojcowska".

Teksty polskie J. P,
ciąg dalszy nastąpi

— Patrzcie — oto początek
ludzkości!

Historia narciarstwa
(Dokończenie).
W roku 1767 w Norwegii od
bywają się pierwsze zawody
sportowo - wojskowe na nar
tach, w których zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne.
Data ta nie może być jednak
traktowana jako noezątek ery
sportowo-turystycznej narciar
stwa.
Dopiero w ostatnich latach
dziewiętnastego wieku warun
ki techniczo-ekonomiczne doj
rzały do tego, ażeby narciar
stwo weszło jako naturalne
uzupełnienie rozwijającego się
alpinizmu i turystyki letniej.

21 atalntcf chwili
AZS AGH — ZRYW Kraków
22:25 (2:1)
W dniu 17 marca 1955 roku
drużyna koszykarzy rozegrała
mecz ze Zrywem, przegrywa
jąc po słabej grze 22:25 (2:1).
Był to jeden z najsłabszych
meczy rozegranych przez na
szą drużynę w tym sezonie.

Dotychczas nie otrzymaliśmy
odpow.edzi na szereg naszych
artykułów krytycznych — mi
mo upomnień.
• Czemu^ — Tego nie wiemy,
ale wiemy, że upór biurokra
tów, bumelantów i innego ro

Rozbudowane urządzenia tu
rystyczne, miejscowości wypo"czynkowe, kolejki, schroniska
nie mogły stać niewykorzysta
ne. Właściciele czekają na zi
mowych klientów. Zasadni
czym momentem który wpły
nął poważnie na rozwój nar
ciarstwa w Europie Środkowej
było ukazanie się w roku 1891
książki Nausena „O wyprawie
polarnej w głąb Grenlandii, w •
czasie której narty oddały ogromne usługi. Okres do roku
1S95 charakteryzuje się nad
zwyczajną akytwnościa w roz
woju narciarstwa.
W roku 1893 odbywają się
pierwsze zawody w skokach
(rekord 6 m) w miejscowości
Miirzieschlag. Równocześnie
obserwuje się rozwój turysty
ki narciarskiej w Alpach i
Karpatach.
Inne tereny narciarskie niż
w Rosji i Skandynawii powo
dują konieczność zmiany tech
niki narciarskiej.
Austriak Zdorsky rozpowsze
chnia swoją szkołę jazdy opar

tą na ewolucjach kątowych,
z jednym kijkiem.
Klasyczna . skandynawska
szkoła jazdy i alpejska Zdorskyego znajdują syntezę w
6zkoie Bilgeriego, który upo
rządkował dotychczasowe do
świadczenia i wprowadził pod
stawowe ewolucje tzn. talamark, kristianię, a oprócz te
go jazdę z dwoma kijkami.
W ten sposób narciarstwo
środkowo - europejskie w cią
gu ok. 20 lat wyrosło do rzę
du potężnych ruchów sporto
wo - turystycznych i odgrywa
poważną rolę społeczno-kulturalną i ekonomiczną. Po
wstają nowe miejscowości, o ,
swoistym charakterze zimo-'
wych stacji turystyczno-klimatycznych opierających swo
je istnienie na burżuazji spę
dzającej wolny czas w górach
na nartach.
Stan ten przerywa wybuch
I wojny światowej, która rów
nocześnie pozostawia wyraźne
piętno przydatności militarnej
na narciarstwie.

dzaju tego typu ludzi, jest tru
dno przekonać, wiemy również,
że niektórzy nie chcą zrozumieć
krytyki jako dobrej rady —
na tych znajdziemy wspólnie
radykalne lekarstwo.

Więcej troski
o sekcje
sportowe

f© stronie: winien
Zbliża się wiosna1 — art.
„Sprawa do załatwienia" z nr.
4 (10) 55, odnośnie otwarcia
drzwi w gmachu Al, względnie
Aż — celem skrócenia drogi
do bloków Bl, B2 -r- dalej ak
tualna. „Tak dalej (naprawdę)
być nie może" — to notatka z
nr 5 (20) 55 na temat sali nr.
6, która znajduje się w opłaka
nym stanie. Źe sproioa ta jest
nawet poważna i „Warto o tym
pomyśleć" (nr. 0 (21) 55) —
świadczy o ty ta fakt, iv i dzi
siaj zmuszeni jesteśmy zamie
ście artykuł Z. Ogonka — o
superprawnej metodzie wypła
cania stypendium.
Pracownicy PSS w Xl!D. A.
nadal się spó^^iają z oiorera
niem sklepu, a „Punktualność"
(6121/55) — obowiązuje! Dalej

należy wyliczyć szereg spraw,
związanych z warunkami byto
wymi studentów w XII D. A.
—Redakcja zebrała materiały
i w nr. 7 (22) 55^udzie!ila czę
ściowo wyjaśnień czytelnikom,
niestety — ttie na ten temat
nie odpowiedział nikt z zainte
resowanych.
Długa jest lista „dłużników"
—„Butelki" i ..Kom:dia" —
w Kult-Masie, „Sprzedaż kart
obiadowych", „Światła" — z
nr. 7 (22) 55... Ud.
Na wyjaśnienie tych spraw
czekają czytelnicy, a my pro
simy jeszcze raz o wyjaśnienie
i zwracamy s'ę do Organizacji
Młodzieżowej i Z. S. P., by po
mogła nam w likwidacji niedo
c^ągnięć. ,

#•© sironie: ma
niestety jeszcze nie wiele.
B—r

Prosimy o pomoc
Referat transportu i inwe
potrzebne wydatki, których
część można by przeznaczyć na
stycji zwracał się niejedno
krotnie do Administracji i
opłacenie pracownika fizycz
Działu Kadr AGH z prośbą
nego.
o przydział etatu dla pracow
nika fizycznego. Praca tego ro
Drobne usterki
dzaju polega w wielu wypad
kach na przenoszeniu ciężkich
„Stwierdzono, że poza drob
paczek i sprzętu.
nymi usterkami jak: brak kla
Stan, który panuje do dzi
mek, kontaktów, szyb i na
siaj, a polegający na tym. że
prawienia drzwi — stanu te
niejednokrotnie obie referent
go nie można uważać za uki działu, aby dobrze wykonać
sterki dotyczące przepisów
swą pracę .muszą pomagać w
sanitarnych".
transporcie lub same trudzić
Taką oto odpowiedź otrzy
się przenoszenim nieraz bar
dzo ciężkiego urządzenia do sal,
mała nasza Redakcja na no
tatkę o brakach w gmachach
powinien ulec zmianie.
Nie rozwiązuje kwestii sy * AGH — dotyczących urządzeń
sanitarnych.
stem zamawiania pracowni
Komentarzy • nie potrzeba.
ków u firm transportowych,
gdyż pociąga to za sobą nie
Mogło być gorzej!

Sekcja bokserska AZS nie
rozwija należytej działalności.
Brak sprzętu —'to jedna, brak
opieki i pomocy — to druga
przyczyna. Pamiętajmy: sezon
nie może ograniczać pracy in
nych sekcji — inaczej: podwój
ny nokaut.
Wstań AZS-ie nim usłyszysz
dziesięć!

Radiowęzeł
Głośniki załączono już w
XII D. A. — chociaż jeszcze
nie wszędzie. „Część" ich gra
— część brzęczy. Program ra
diowęzła, spikerzy itp. są.
Jedno jeszcze ale: trochę uwagi, pomysłowości i dobrego
, tonu. Trzeba wiedzieć kiedy
lepiej transmitować audycję
radiową — a kiedy nadawać
po raz setny znaną płytę, kie
dy podawać czas i to dokład
ny i wreszcie — nie straszyć
ponurym głosem a zapowiadać
krótko i (radio) węzłowato.
B—r

W okresie międzywojennym
narciarstwo szybko przedosta
je się do klas średnich i staje
się częścią składową życia
miejsco^o ci a psjskich i kar
packich, lecz wysoki koszt
sprzętu narciarskiego powodo
wał, że ton narciarstwu nada
wała burżuazja i klasy z nią
związane.
Również w tym okresie
wzrasta znaczenie sportu za
wodniczego. W latach przed
wojennych wytwarza sie nowy
typ narciarza-zawodnika, po
chodzącego z miejscowości
górskich. Są to ludzie o róż
nych zawodach, dia których
narty stanowią drogę do awan
su społecznego i materialnego.
Zawodnicy ci stają się pracow
nikami przedsiębiorstw tury
stycznych i są ich reklamą. W
okresie tym przodują w kon
kurencjach klasycznych Fino
wie i Skandynawowie, zaś w
w konkurenciach alpejskich
Austriacy, WłosJ i Francuzi.
Druga wojna światowa prze
rywa ponownie rozwój nar
ciarstwa i kładzie główny na
cisk na przydatność wojskową
narciarstwa.
Po wojnie sytuacja ulega za
sadniczej zmianie. Na arenę

narciarską wchodzą zawodnicy
radzieccy i krajów demokracji
ludowej. Związek Radziecki
wysuwa się na czoło w kon
kurencjach biegowych, zaś w
konkurencjach alpejskich na
dal przodują Włosi, Franco*
i Austriacy.
Poważnym czynnikiem przy
czyniającym się do poglęb.enia
przyjaźni międzynarodowej są
organizowane spotkania mię
dzynarodowe oraz Akademie-,
kie Mistrzostwa ŚwiaU w nar
ciarstwie.
Na Akademickich Mistrz^
stwach Świata wiele złotych
medali i tytułów mistrzow
skich zdobyli Polacy, między
innymi Stefan Dziedzic, Józef
Marusarz i Andrzej Roj.
Narciarstwo w Polsce Ludo
wej dzięki szerokiej akcji
wczasowej i szkoleniowej opa
nowuje coraz szersze rzesze
społeczeństwa i przyczynia się
ao podniesienia zdrowotności
wśród obywateli — mamy zre
sztą najlepszy tego przykład tl
nas na uczelni, gdzie w ciągu
każdego sezonu zimowego co
raz więcej studentów korzysta
w górach ze słońca 1 śniegu.
Mgr T. ROKOSSOWSKI

AZS-AGH w finale
mistrzostw Polski w szachach
bardzo ambitny zawodnik,
Drużyna szachowa AZS
wychowanek AZS (pod oAGH wywalczyła sobie za
kiem p. Walkera robi duże
szczytny udział w rozgryw
kach i:niałowych o misrtirzcr . postępy — dopisek autora).
Jurkiewioz W- — szach,
stwo Polski.
kat. I, absolwent UJ, w AZS
W związku z tym nasz
gra od jego powstania.
korespondent przeprowadzi!
Mgr Dziunikowski —
rozmowę z kierownikiem, a
szach. kat. II, adiunkt Kate
zarazem założycielem tej
dry Mechaniki Górniczej,
sekcji R. Walkerem, asysten
naj ambitniejszy zawodnik
tem AM w Krakowie.
—Prosiłbym o poinformo
drużyny.
Czermiński Ryszard —
wanie czytelników „Naszych
szach. kat. II, student i za
Spraw" kiedy powstała sek
razem mistrz AGH w sza
cja szachowa przy AZS-ie?
chach. Zdobył najwięcej
—Nasza sekcja powstała
punktów w* rozgrywkach,
jeszcze w roku 1950 przy
pó łf in ałowych.
Zarządzie Okręgowym AZS.
Szafruga J. — szach, kat
Należytą opiekę znalazła
II, asystent WSE.
sekcja przy AZS AGH (luty
Karaś A. — szach. kat. II,
53 r.) Od tego czasu widać
stud. Politechniki.
stale postępy. Od sukcesów
Kostro J. — szach. kat. I,
w Międzyuczelnianej Lidze
stud. AGH, jeden z najlep
Szachowej miasta Krakowa
szych juniorów wojewód^
przez Wojewódzką Ligę Sza
twa krakowskiego.
chową do finałów Mistrzostw
Tarka Aleksandra—szach,
Polski, oto droga szachistów
kat. II, stud. AGH, wycho
AZS AGH. którzy rekrutują
wanka AZS, zdobyła tytuł
się przeważnie ze studentów
Na 12 "zawodników I dru
mistrzyni miasta Krakowa.
Rezerwowi: Fronczek 1
żyny, 8 — to studenci AGH,
Sokołnicki — studenci AGH.
1 adiunkt AGH, 3-ch z^ś to
—Jakie horoskopy stawia
studenci innych uczelni Kra
pan drużynie w rozgryw
kowa.
kach finałowych?
—Czy natrafił pan na
—Na sukcesy nie liczy
trudności w prowadzeniu se
my, ale gdy zdobędziemy 8
k^ji?
lub 9 miejsce na 12 drużyn,
—Ze strony Zarządu Uto będzie dla nas dostateczr
czelnianego — nie, ale... ale
na nagroda.
ze strony Zarządu Okręgo
—Jakie macie sukcesy w
wego — tak.
dotychczasowych rozgryw
Po pierwsze: do tej pory
kach?
nie zostało zadecydowane
—W rozgrywkach półfi
kto ma nas finansować. Za
nałowych straciliśmy 3 pun
rząd Okręgowy przerzucił to
kty: jedna przegrana ze
na Zarząd Główny, a ten zaś
Spartą Gdańsk i remis *
zlecił to Zarządowi Okręgo
AZS Warszawa. Pokonaliś
wemu. Ale myślę, że Zarząd
my takie zespoły jak: KonOkręgowy w krotkom czasie
stal Chorzów, Budowlani
kwestię tę unormuję.
Rzeszów, Sparta Rembertów
Po drugie: sprawa ważna
i inne.
i pilna — brak instruktora,
Z indywidualnych sukce
którego Zarząd Okr. powi
sów należy przede wszyst
nien zaangażować (o takiego
kim wymienić zwycięstwo
przecież w Krakowie nie
Zubera nad mistrzem Tar
trudno). Zawodnicy do me
nowskim, Galewicza nad
czów przygotowują się sami,
kandydatem Dudą, remis
częściowo zaś pomaga im
Nahlika z mistrzem Swiękoi. Jurkiewicz, kapitan
cickiim.
drużyny, sam grający.
Zarząd Uczelniany AZS
—Może pan scharakter^
dziękuje p. Walkerowi za ozuje pokrótce zawodników,
piekę nad sekcją, a szachi
którzy przyczynili się do
stom naszej Uczelni życzy
sukcesu.
jeszcze pomyślniej szych suk
—Zuber Andrzej — sza
cesów w dalszych rozgryw
chista kat. I, student AGH,
kach finałowych.
eks-mistrz Polski juniorów,
B. K.
bardzo dobry student.
Nahlik E. — szach^kat. I,
Krakowska Drukarnia Prasowa
stud. AGH, młody, bardzo
Kraków, Wielopole I
dobry zawodnik.
Redaguje Kolegium. — Adrea
Galewicz Marian — szach.' Redakcji: Al. Mickiewicza 30.
kat. I, student AGH, młody,
M—6—2707

