
dniach jej trwania. Oto jak
wyglądały przygotowania do
niej. — W dniu 21. XII. 55 r.
odbyło się posiedzenie dzie
kanów wszystkich Wydzia
łów, na którym wysunięto
zastrzeżenia i pretensje w
stosunku do niektórych ka
tedr z powodu nie zawsze
odpowiedniego poziomu
pracy pomocniczych praco
wników nauki. Dotyczyło to
zwłaszcza katedr: Wytrzy
małości Materiałów i Eko
nomii Politycznej. Natomiast
bardzo poważne zarzuty o-
dnośnie pracy studentów i
ich przygotowania do sesji
wysunęły katedry: Geometrii
Wykreślnej, Fizyki i Mate
matyki. Konsultacje też nie
zawsze były prowadzone we
właściwy sposób.

Trudno jest przewidzieć
wynik sesji i rezultaty nau
kowe semestru, bo dyscy
plina studiów, zwłaszcza na
latach młodszych była czę
sto nieprzestrzegana, a na
wet wręcz obchodzona. Nie
zdyscyplinowanie studentów
stwarza więc poważne oba
wy o wynik sesji.

Aby więc uniknąć bała
ganu w czasie egzaminów
katedry zostały zobowiąza
ne do ułożenia i przestrzega
nia ścisłych harmonogra
mów egzaminacyjnych uło
żonych w/g nazwisk z poda
niem godziny. Zapobiegnie
to zdenerwowaniu i niepro
duktywnemu czekaniu na
swoją kolejkę. Zwrócono u-
wagę, aby egzaminatorzy
nie przetrzymywali indek
sów egzaminowanych stu
dentów, aby metoda zada
wania pytań nie powodowa
ła denerwowania się, by po
dnieść wymagania zwłasz
cza w stosunku do repeten-
tów. Senat Akademicki,
Dziekanaty, kierownicy ka
tedr — zrobili wszystko, aby
wraz z pomocą Organizacji
Młodzieżowych zabezpieczyć
najsprawnieszy przebieg se
sji. Od nas samych zależą
teraz wyniki.

— OGŁAS7AMY POWSZE
CHNĄ MOBILIZACJĘ!

Dnia 5 stycznia 1956 r.
był obecny na naszej Uczel
ni Wicepremier Piotr Jaro-
szewicz. W godzinach ran
nych odbyła się w Rektora
cie konferencja z ob. Wice
premierem. Tematów, które
stanowiły treść obrad nie
stety nie możemy podać, po-,
nieważ przedstawiciel na
szej redakcji nie został na
konferencję zaproszony.

Tym musi się zająć nasza
organizacja, nasi starostowie.
Nie zareagowali oni dotych
czas na takie wypadki. Z chu
ligaństwem należy raz na zaw
sze skończyć. Za mało organi
zację interesują nasi „bohate
rowie", nie ujawnia się ich i
tym samym doprowadza do to-'
lerancji karygodnych wybry
ków. Podchodzi się zbyt po
„koleżeńsku" do niektórych
zdawałoby się błahych niedo
ciągnięć, co wreszcie powodu
je lekceważące traktowanie
profesorów jak i własnych ko
legów.

Przeanalizowaliśmy stronę
wychowawczą, należy wspom
nieć jakie wyniki w nauce o-
siągają nasi koledzy. Nauka
bowiem jest podstawowym ce
lem ich pobytu na uczelni. Nie
wątpliwie większość kolegów
należycie zrozumiała swe za
dania i czyni dobre postępy.
Jak jednak reszta kolegów
wvobraża sobie da'szą naukę?
Jak oni myślą przebrnąć przez
pięć lat studiów, a o ile to się

(Ciąg dalszy ni str. 2)

swą samowolę. Czy chodzenie
i przeskakiwanie przez ławki
należy do cech człowieka doj
rzałego? Czyż wzajemne na
sadzanie sobie kosza od śmie
ci na głowę nie można zaliczyć
do dziecinnie głupich wybry
ków? Jakie są tego rezultaty?
Ci „bohaterowie" nie potraf ą
napisać nawet najprostszych
reakcji chemicznych. Tłumaczą
się cni brakiem przygotowa
nia ze szkoły średniej.

Chcąc sprawdzić opanowa
nie wykładanego materiału
prof. Adwentowski nieraz za
daje zadania do domu (zresz
tą bardzo łatwe), które spraw
dza na następnym wykładzie.
Wtedy w całej okazałości uja
wniają się nasi „bohaterowie",
ale spryt ich nigdy nie zawo
dzi. Gdy profesor dochodzi do
ławki przeskakują w inną, zaś
w najgorszym wypadku gdy
profesor prosi do tablicy, na
sali rozlega się okrzyk „nieo
becny".

dentów, których celem iest nie
nauka, lecz „zabijanie" sobie
czasu różnymi kawałami, jak
czytanie gazety, czy też ciągła
rozmowa. Przeszkadzają oni
oczywiście kolegom, którzy
chcą uważnie słuchać wykładu.

Nie koniec jednak na tym.
„Bydlęce ryki" dochodzą z ró
żnych stron sali, gdy ktoś o-
chotniczp zgłosi się do wyko
nania przy tablicy podanego
zadania z matematyki. Tu wła
śnie ujawniają się „charakter
ki" oraz brak wychowania,
tym bardziej, że pomimo wie
lokrotnych upomnień ze stro
ny wykładowczyni stan rzeczy
n:e ulega poprawie. Matematy
ka nie ujawnia w pełni na
szych wielkich „bohaterów",
można ich dopiero poznać na
wykładach z chemii. Wykorzy-
stniiąc wiek i słaby głos prof.
niektórzy studenci bagatelizu
jąc sobie wykład, doprowadza
ją do punktu kulminacyjnego

Bywają nieraz w życiu czło
wieka różnego rodzaju załama
nia lub wzloty o decydującym
dla niego znaczeniu. Niewątpli
wie do takich przełomów w
życiu młodzieży należy począ
tek studiów, początek całkowi
cie nowego okresu, który o-
twiera przed nim szerokie per
spektywy przyszłości. Więk
szość młodych ludzi głęboko
przeżywa ten zwrot i twardo
postanawia dobrnąć do posta
wionego celu. Zdarzają się jed
nak i tacy, którzy dotychczas
żyli lekkomyślnie i uważają
ten sposób bytowania za trwa
ły i najlepszy. Drastycznym
przykładem w/w ludzi sa nie
którzy studenci I roku Wydz.
Odlewnictwa.

Nie trzeba daleko szukać,
wystarczy pójść na wykłady
chociażby z matematyki lub

•chemii, a następnie na odpo
wiadające ćwiczenia. Jakże
wyraźnie można poznać stu

oni soUe uiyo^taźaią studia?

ZIMA NA ZAWRACIE. Praca mgr T. Rokossoicskiego  zdobywcy I nagrody
w Konkursie fotograficznym.

Prorektor do spraw dy
daktycznych naszej Uczelni,
prof. dr. M. Odlanicki udzie
lił naszemu reporterowi
krótkiego wywihdu na temat
zimowej sesji w pierwszych

Ogłaszamy
powszechną mobilizację

„Konieczna jest mobilizacla wszystkich studentów
i pracowników katedr do jak najlepszych wyników w
bieżącej sesji egzaminacyjnej na AGH".

W NUMERZE:

SpORZ

SZOPKA NOWOROCZNA
Na morgłes!e ses/i

Ilość czy jakość

SZCZOTKA RYŻOWA

^umcn
tów do sesji, ale równocześnie
bezwzględnie będą egzekwowa
ne pełne wiadomości, wyma
gane wg nowych programów.

Towarzysze ZMP-owcy, szcze
gólnie do Was się zwracamy —
pamiętajcie, że cała Organiza
cja liczy na Was, że podstawo
wym, statutowym i moralnym
obowiązkiem każdego z Was
jest osiągnięcie coraz lepszych
wyników w nauce. Pamiętajcie
o wielkich obowiązkach i na
dziejach pokładanych w nas
przez cały naród.

Godnie przywitajmy naszą
ny w przygotowaniu studen-5-latkę!

powtórkę materiału, by korzy
stali z konsultacji i bibliotek
w celu ugruntowania i posze
rzenia wiadomości.

Apelujemy do pracowników
nauki o zwiększenie wysiłków
w przygotowaniu studentów do
sesji egzaminacyjnej, w udzie
laniu młodzieży pomocy w u—
zupełnianiu zauważonych bra
ków w ostatnim okresie przed
sesją.
• Ze strony Władz Uczelni
Rektorat, pragnie podkreślić,
że zwracać będzie uwagę na
osiągnięcia sprawiedliwej oce

Za kilka dni rozpoczyna się
sesja egzaminacyjna. Każdy

z nas zdaje sobie dokładnie
sprawę z tego, że z roku na rok
stawiane są coraz większe wy
magania, co do poziomu wy
szkolenia naszych absolwen
tów. Zobowiązuje nas do tego
olbrzymi rozwój naszego życia
gospodarczego i stale rozwija
jący się postęp techniczny w
przemyśle. Rękami naszych oj
ców i braci dokonują się ol
brzymie przeobrażenia, a ro
snące z roku na rok zwycię
stwa prowadzą nas do socjaliz
mu. Nasze huty i kopalnie, ba
za przemysłowa gwarantująca
dalszy rozwój naszej gospodar
ki narodowej potrzebują do
brze przygotowanych do zawo
du inżynierów, którzy zape
wnią większe wydobycie wę
gla i dadzą krajowi więcej
stali, potrafią w pełni wyko
rzystać i pogłębić zdobyte tu
na Uczelni wiadomości teore
tyczne w praktycznej działal
ności.

Obecnie po zrealizowaniu
Planu 6-letniego we wszyst
kich zakładach pracy odbywa
ją są dyskusje z udziałem ca
łej załogi na których opraco-,
wuje się Plan 5-letni. Okres
ten zbiega się u nas z sesją e^
gzaminacyjną. Dlatego też
zwracamy się do pracowników
nauki i studentów naszej U-
czelni by dołożyli wszystkich
6ił dla osiągnięcia jak najlep
szych wyników w nadchodzą
cej sesji egzaminacyjnej. Niech
to będzie początkiem naszej 5-
latki.

Na pewno nie jest to łatwym
zadaniem. Ale cały naród po
konuje przecież większe trud
ności. Bądźmy więc godni po
wierzonych nam zadań, tym
bardziej, że na Uczelni mamy
wszelkie warunki ku temu, by
osiągnąć lepsze wyniki niż do
tąd. Nowe jednolite pięciolet
nie programy dają właściwe
podstawy do podniesienia po
ziomu studiów.

Apelujemy do wszystkich
studentów, by w pełni wyko-
Tzystali czas przeznaczony na

Do pracowników nauki i studentów AGH
Apel Rehtoratu. ZU ZMp i ZOZ
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nie zagrożone. Trzeba będzie
wcześniej czy później zrezy
gnować ze studiów.

Dlatego apelujemy do Was,
że trwa sesja egzaminacyjna,
która niewątpliwie przerzedzi
Wasze szeregi.

Zabierajcie się więc do na
uki t

(dokończenie ze str. 1)

uda (co zresztą jest bardzo
wątpliwe), jak oni wyobrażają
sobie prace inżynierów nie o-
panowawszy wszystkich tajni
ków wiedzy potrzebnych do
zawodu?

Na to pytanie sami by chy
ba nie odpowiedzieli, ponieważ
jeszcze się nie zastanowili co
to znaczy samodzielnie żyć i
pracować. Perspektywy ich są
dziś raczej bardzo małe, bo
państwo nasze potrzebuje inży
nierów o wysokich kwaTfika-
cjach technicznych. Coraz to
większe stawia się wymagania.
Nie mogąc im podołać, nektó-
rzy studenci już zrezygnowali
ze studiów.

Fakty te są ostrzeżeniem dla
tych, którzy będąc „wielkimi"
osiągają bardzo słabe wyniki
w nauce. Czas najwyższy, by
zabrać się do rzetelnej pracy
i zapomnieć jak grało sią w
chowanego lub było „cowboy-
em". O ile nie zapomnicie ko
ledzy o tych kawałach, per
spektywy wasze będą poważ

Jak oni sobie wyobrażają studia?

od stopnia przekroczenia —
pozbawieni prawa noszenia
munduru, wydalani z uczel
ni lub nawet w poszczegól
nych wypadkach sprawa ich
zostanie skierowana na dro
gę sądową.

9. Nadzór nad przestrze
ganiem przez studentów
przepisów niniejszego za
rządzenia powierza się wszy
stkim pracownikom nauki
oraz studentom IV roku i
studentom kursu magister
skiego Wydziałów Górnicze
go, Geodezji górn., Elektry
fikacji Górnictwa i Mecha
nizacji Górnictwa.

Wymienieni mają prawo
legitymować studentów wy
kraczających przeciwko
przepisom niniejszego regu
laminu oraz zawiadomienia
o tym Dziekanów Wydziału.

6.W razie odejścia z u-
czelni przed upływem okre
su przewidzianego na zuży
cie munduru — student obo
wiązany jest do natychmia
stowego wyrównania odpo
wiedniej wartości otrzyma
nego umundurowania w wy
sokości odpowiadającej nie
wykorzystanemu  okresowi
zużycia, a to wedle cen obo
wiązujących w chwili odej
ścia studenta z uczelni.

7.Przy wydawaniu mun
duru student otrzymuje za
świadczenie   stwierdzające
prawo do noszenia munduru
górniczego z wyciągiem naj
ważniejszych przepisów.

8.Studenci przekraczają
cy niniejsze przepisy będą
pociągani do odpowiedzial
ności przez Dziekanów Lub
Uczelnianą   Komisję  do
spraw Dyscypliny i zależnie

Rektorat Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie
zarządza co następuje:

1.Zgodnie z Uchwałą Rzą
du nr 467/54 z dnia 17 lipca
1954 studenci II r. i lat wyż
szych obowiązani są w cza
sie zajęć szkolnych i podczas
praktyki do noszenia mun
duru górniczego z przepisa
nymi dystynkcjami. Całość
umundurowania studenckie
go składa  się z  płaszcza,
muduru,. czapki (beretu dla
kobiet), koszuli i krawatu.
Używanie  innego stroju w
czasie zajęć szkolnych i w
okresie praktyki jest niedo
puszczalne.

2.Studenci obowiązani są
do noszenia w lewej  klapie
munduru znaczku AGH. No-,
szenie innych znaczków jest
zabronione.

3.Studenci  obowiązani
są utrzymywać mundur w
stanie czystym i estetycz
nym oraz zachowywać się
— szczególnie w mundurze —
przyzwoicie  i  z  należytą
godnością.

4.Mundur staje się wła
snością studenta po upływie
okresu zużycia, który wyno
si: a) 5 lat dla płaszcza, b)
2 i pół roku dla pozostałych
części umundurowania. Do
chwili upływu powyższych
okresów zużycia — mundur
stanowi własność  AGH i
dlatego pozbywanie się go i
przerabianie w sposób od
biegający  od  ustalonego
wzoru jest zabronione.

5.Studenci umundurowa
ni pozdrawiają wszystkich
samodzielnych i pomocni
czych  pracowników nauki,
pracowników  przemysłu
górniczego oraz studentów
wyższych lat występujących
w mundurach przez saluto
wanie, natomiast  bez  na
krycia głowy — w budyn
kach — przez przyjęcie po
stawy „baczność".

Rektorat o no^ych mundurach

nięcia z ciężkiej sytuacji nie
zastanawiając się głębiej nad
jego rezultatami. Na moim
roku odbyły się już we wszy
stkich grupach zebrania dys
kusyjne. Muszę stwierdzić Z
pełną satysfakcją, że Zarżą.
dowi Koła dały one bardzo
dużo. Sądzę, że jeżeli Zarząd
Uczelniany i Zarządy Wy
działowe dopilnują przepro
wadzenia takich zebrań w
każdej grupie ZMP na na
stępnym zebraniu aktywu bę
dziemy mieli o czym mówić
i będziemy wiedzieli co dalej
robić.

•i
Lucyna Kochanowica

II r. Geofizyki

Ja na przykład wyszłam z
zebrania mocno przygnębiona
i niezadowolona. Możliwe, że
była to moja osobista reak
cja. Wydawało mi się również,
że organizatorzy zebrania nie
byli bardzo szczęśliwi ale ra
czej zawiedzeni. Ale czyż ne
gatywnego rezultatu tej im
prezy nie można było prze
widzieć z góry? Wobec sy
tuacji jaka zapanowała u nas
w okresie powakacyjnym
Zarządom Wydziałowym i Za
rządom Kół na latach trudno
było powiedzieć coś konkret
nego o tzw. oddolnej inicja
tywie. Zebrania dyskusyjne
na temat przyszłości naszej
organizacji należało przede
wszystkim przeprowadzić w
grupach ZMP.owskich, nale- •
żało sprowokować szarych
członków do myślenia nad ich
wspólnymi losami i wysuwa
nia realnych wniosków do
dalszej pracy Zarządów Kół.
Później dopiero można było-

• by zorganizować coś takiego
na wyższym szczeblu.

Ktoś może powiedzieć, że
takie zebrania dyskusyjne
winny mieć miejsce już w
październiku, czy na początku
listopada. Jest jednak nieza
przeczalnym faktem, że nie
odbyły się (w większości kół
nawet do tej pory) a organi
zatorzy wymienionego na
wstępie zebrania nie spraw
dzili czy ktokolwiek myślał o
tym. Czekali pewnie na głos
z dołu, ponieważ zaś doły ofi
cjalnie milczały, podjęli pier
wszy z brzegu sposób wybr

Pod koniec ubiegłego mie
siąca odbyło sję zebranie ak
tywu ZMP-owskiego naszej
Uczelni poświęcone analizie
pracy w roku ubiegłym oraz
omówieniu pracy w roku bie
żącym. Prowadzący zebranie
kolega długo nawoływał ze
branych do dyskusji. Poma
gali mu w tym usilnie zasia
dający w Prezydium przed
stawiciele Zarządu Uczelnia
nego. Podsuwali tematy do
dyskusji, żądali konkretnych
wniosków do dalszej pracy,
nawoływania pozostały bez
echa. Co prawda paru kole
gów zabrało głos, wypowie
dzi ich jednak były ogólne
i mimp wszystko nie zdołały
ożywić dyskusji. Ponieważ po
II Zjeździe ZMP walczymy z
dyskusjami wymuszanymi,
pozostało jedno rozwiązanie
— zakończyć zebranie. Tak
też się stało. Zarząd Uczelnia
ny nie dał jednak za wygra
ną i wystosował grzeczne py
tanie do aktvwu, czy r^tczy
zebrać się około 15 grudnia,
aby załatwić to, co nie udało
się za pierwszym razem.

Wydawałoby się, że wszyst
ko jest w porządku. Nie uda
ło się raz, spróbujemy drugi,
a jeżeli się nie uda i drugi?
Wiele osób. które były obec
ne na tym zebraniu dopiero
teraz zaczęło pracować w
wyższych instancjach ZMP.
Jakie było samopoczucie te
go aktywu po tym rozwiąza
nym „zgromadzeniu"? Jaka
była reakcja tej młodzieży?natomiast nabędzie od star

szych koleg:w doświadczenia
jak podejść do profesora, al
bo jak wyślizgnąć się Komisji
Dyscyplinarnej.

Każdy przyzna, że na takiej
„ilości" państwu nie zależy. Do
wykonania zadań Planu 5-let-
niego potrzebni są ludzie do
brze przygotowani zarówno
praktycznie jak i teoretycznie,
a wypuszczenie z uczelni bra
ków ludzkich jest karygodne.
Państwo poniesie przecież
mniejszą stratę jeżeli bume-
lant zostanie skreślony z listy
studentów już w I roku, ani
żeli trzebaby mu było odbie
rać tytuł jako absolwentowi
AGH (znane fakty). Jakość jest
więc podstawowym kryterium
oceny studenta. Czyżby jednak
w ogóle nie zależało na ilości
absolwentów? Oczywiście —
zależy, bowiem każdy nowy
wykształcony człowiek opusz
czający mury Uczelni jest skar
bem dla społeczeństwa budu
jącego socjalizm. Bijmy się o
to, aby było ich jak najwięcej.
Trzeba pilnie uczęszczać na

•zajęcia, aktywnie słuchać wy
kładowców, organizować po
moc dla słabszych kolegów,
domagać się konsultacji, zlik
widować giełdy pod drzwiami
pytającego profesora — oto
metody podniesienia poziomu
nauki. Profesorow'e i asysten
ci nie mogą obniżać wymagań
przy egzaminach, zaś studenci
muszą wcielać w życie starą
leninowską zasadę: „Uczyć się,
uczyć i jeszcze raz uczyć".
Wtedy na pewno AGH opuści
wielu absolwentów o wysokich
kwalifikacjach technicznych.

Antoni Cznbak

Itd. Itd. Znane wszystkim
na Akademii wypadki. Opusz
cza się ćwiczenra z górnictwa,
ażeby zdawać marksizm, ćwi
czenia z marksizmu aby zali
czyć technologie, technologię
aby odrobić przełożone zajęcia
z pomp. Zaczarowane koło. Ko
ło lekkiego życia w stylu „uda
sie albo nie uda, jak nie to bę
dziemy jeszcze raz próbowali".
Studenci korzystając z obn:że-
nia ilości godzin na uczelni
zmieniają tak wykłady i ćwi
czenia aby zmieścić je w czte
rech a narwet w trzech dniach
a potem czmychnąć do domu,
lub na wycieczkę. O studiach
samodzielnych mówi się wyłą-
czn;e w Dziekanatach albo
wśród zapalonych asystentów
(tych naiwnych). Wszechwład
nie niestety panuje popularny
„miwisizm". Czyja to wina?
Wszystkich. Profesorów dlate
go, że znużeni ilością egzami
nów, zdumieni 1 załamani o-
gromem ignorancji machają
ręka i stawiają dostatecznie.
Asystentów, że notorycznie
przekładają ćwiczenia aby nie
wyRadły między świętami, że

Wieść gruchnęła jak bomba.
„Okropnie zagina. Na 20
zdało tylko 12!" Wśród zdają
cych mechan:kę popłoch. U
profesora zjawia sie przedsta
wiciel ZMP, usiłuje bronić ko
legów: „Może by się i dało co
zrobić, może by tak mniej tru
dne pytania..." Przychodzi
Dziekan. „Ależ panie profe
sorze, co my potem z nimi zro
bimy?" Każdy chce ratować
sytuację na swój soosób. Czy
słusznie? Profesor dla wszyst
kich ma tę samą odpow:edź.
„Grupa nie jest nrzygotowana.
Nie potrafi myśleć. Stanowczo
nie puszcze nikogo, kto nie bę
dzie porządnie umiał wyłożo
nego materiału".

stało jeszcze jedno ćwiczenie,
ele my dobrze orientujemy się
w tematach opracowywanych
przez kolegów. Każdy z nas to
może powiedzieć" Tak. Tak —
to prawda. Nie byliśmy cztery
razy na ćwiczeniach, cztery ra
zy po 6 godzin = 24. Dużo!
Jednak w tym czasie zdawali
śmy marksizm i pracowaliśmy
nad naszymi tematami w do
mu. Przecież od studentów stu
dium magisterskiego wymaga
się więcej pracy samodzielnej.

Ilość czy jakość?
Na marginesie ses^i

Oct czego noleż^ zacząć

Arłtfhitttolerują nieobecność, że nie
chce im się wyciągać konsek
wencji. Organizacji społecz
nych, że pomagają dopiero po
fakcie, gdy w indeksie znala
zło się już „niedostatecznie".
Większości porządnych, chcąr-
cych się naprawdę uczyć stu
dentów, że toleryja w swoim
kolektywie lekkoduchów, le
niów i bumelantów, że często
im nawet ulegają.

Utarło się powiedzenie:
„młodsze lata są gorsze i tru
dniejsze do prowadzenia".
Nieprawda. Od młodszych lat
więcej się wymaga i dlatego
tam zdarza się więcej oblanych
egzaminów. Natomiast na wyż
szych latach powstaje między
wykładowcami a studentami
pewien towarzyski stosunek:
„panie profesorze, panie kole
go" i patrzy się przez palce na
rozmaite sztuczki, byle „chło
paków" za mocno nie prze^a
żyć. Studentom z I roku cięż
ko orzychodzi nauka, nie po
trafią jeszcze się uczyć, nie
wypracowali jeszcze swojej
własnej metody przyswajania
materiału. Jakże jednak czę
sto sudent do końca studiów
takiej metody nie wypracuje,

„Jak to, dlaczego tylko my
trzej mamy • zdawać kollok-
wium z ćwiczeń? Przecież już
kończymy nasze referaty. Ńie
zdążymy ich wygłosić, bo zo-

Spojrzała z wyrzutem na
asystenta, zadarła du
mnie nosek, odwróciła
6is, lekkie trzaśnięe e
drzwiami i poszła obra

żona. Nie chciał jej pożyczyć
rysunku młotka powietrznego
wykonanego na dużym forma
cie, przeznaczonego do ilustra
cji wykładów. „Bo panie asy
stencie, pan adiunkt polecił mi
rozebrać młotek w warsztacie
i sporządzić rysunek zestawie
niowy, a ja przecież nie mam
na to czasu. Tyle kollokwiów
wpakowali nam przed sesją.
Niech pan będzie taki dobry...
zostawię indeks w zastaw t
zwrócę rysunek jutro". Nie
chciał być „taki dobry". Wy
chodził ze słusznego założenia,
że na III roku Wydziału Gór-,
niczego należy poznać kon
strukcję i zasadę działania pe
wnych maszyn, a nie uczyć się
kopiowania rysunków.

Nr 8 (36)Nasze Sprawytr. 2
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DLACZEGO-

...pokój, w którym mieszczą
się ZW ZMP wygląda nie mło
dzieżowo, Test pusty i ponury.
Szturmówki obok popiersi zwi
chrzone, brak dekoracji, zie
leni.

Gdy rozmawiałem o tym z
kolegami z ZW — wzruszyli
ramionami.

Tur.

się w chleb wtedy kiedy po
trzebują. Radźmy nieuprzej
memu sprzedawcy poradzić
się „prywaciarzy" z Rynku
Dębnickiego — im chleba ni
gdy nie „zabraknie", (mowa
nie tylko o chlebie — ale o.
chlebie świeżym).

PROWIZORYCZNY
PAWILON

Rosną mury nowych budyn
ków, powstają nowe pawilony.
Konferencje, zebrania, komisje
lokalowe obradują nad celo
wym rozplanowaniem Katedr
i Zakładów.

Zapomniano jedynie o „pro
wizorycznym pawilonie". Mam
tu na myśli Pawilon A2. Czy
nie należy znieść prowizorium
tego Pawilonu?

Aby Pawilon Hutników był
podobny do Pawilonu Górni
ków należy zlikwidować pro
wizoryczne przejście łączące
oba gmachy. Jak dotąd —
szewcy, trąby, prasa, dekora
cja i wczasy tworzą łącznik
mędzy pawilonami Al i A2.

Oby Pawilon Hutników —
był podobny do Pawilonu Gór-
nków, (oczywiście łącznie z
w ndą, której brak dotkliwie
odczuwają pracownicy nauko
wi). Takie są ciche marzeń a
pracowników Wydziału Meta
lurgicznego.

...CO GODZINA ZEGAR
BIJE-

A jakże, jest i zegar. Tylko
gdzie? Tam, gdzie nawet do
brze już „oblatani" studenci
nawet się nie spodziewają. W
holu gmachu głównego —
tuż, tuż pod niebem.

Wydaje się, że należałoby mu
zmienć miejsce — nieco ni
żej, tak aby mógł służyć do
tego celu, jakiemu został prze
znaczony. Bić nie musi, ale
chodzić koniecznie.

Obecnie wszyscy wchodzący
do gmachu głównego schyla
ją głowy przed portiernią
chcąc dow.edzieć się która go
dzina. Pachnie to coś niecoś
średniowieczem.

Tur.

KOMU JEST POTRZEBNY-

...taki sklepik spożywczy, w
którym od dłuższego czasu nie
można kupić chleba? Sprze
dawca tłumaczy jego brak
prosto: zabrakło. Nam nieste
ty zabrakło już cierpliwości
słuchać tych śmesznych wy
krętów, zwłaszcza jeżeli, łączą
się z niezbyt przyjemną obsłu
gą. Wydaje się, że tylko lek
ceważenie obowiązków przez
kier. sklepu nie pozwala stu
dentom zamieszkującym Xlii
D. S. Zskrzówek zaopatrzyć

wiadomych powodów zwleka.
Kwestura oczywiście likwidu
je kasy wypłat, pozostawiając
tylko dwie. Zresztą słusznie,
gdyż nie można przez kilka dni
odrywać pracowników od ich
normalnych zajęć. I wtedy do
tych dwóch okienek zgłasza
się cała falanga, pozostałe 30
proc. Kolejki, niepotrzebne sło
wa padają przy krótkich spię
ciach, jeśli jakiś aspołeczny
typ usiłuje się wkręcić, niepo
trzebne ucieczki z wykładów
i ćwiczeń. Mało tego, przycho
dzi 12-y i kwestura musi oko
ło 100 tys. zł niepobranych sty
pendiów odprowadzać do ban
ku. Taka jest ustawa. Oczywi
ście po całym szeregu formal
ności finansowych te 100 tys.
wracają na uczelnię, by wre
szcie trafić do kieszeni marno-
trawry:h ryr.ów, którzy w koń
cu razyli się z nimi pr^epro
sić. Nie do nas należy wnika
nie w motywy każące niektó
rym kolegom zwlek^ć z pobra
niem styp-mdium. Może nie po
trzebują tak bardzo pieniędzy,
jakby to v. ynikało z l:h za
świadczeń majątkowych. Po
winny się tym zająć odpowie
dnie komisje. Nam wypada tyt
ko izawolać wielkim głosem:
Koledzy więcej serca i zapału
dla tych naszych „(kochanych
pieniędzy"!!! Z drugiej strony
prosimy kwesturę o ogłaszanie
przez uczelniany radiowęzeł na
dzień, lub dwa naprzód w ja
kim terminie będą wypłacane
stypendia, oraz które kasy ko
mu będą płaciły. Taka in
formacja Ha pewno się przyda.

Cł

„Kochane pieniądze przy
ślijcie mi Rodzice"— pisał kie
dyś student w obliczu kryzysu
finansowego. Co świadczy o
tym, że jeżeli brakuje tej pod
stawy studenckiego bytu, nie
domaga także świadomość i
dochodzi do zakłócenia hierar
chii ważności pewnych pojęć.
Powiecie: dobrze, dobrze, ale
już dzisiaj takich alarmujących
listów nikt nie pisuje, chyba
że zgrał się do suchej nitki w
brydga'a, albo u Jadzi na imie
ninach zabrakło wina... i była
„ściepka"..., a do piątego dale
ko. Dzisiaj — powiecie — pra
wie każdy dostaje stypendium,
które pozwala jako tako połą
czyć koniec miesiąca z począt
kiem następnego, i w ten spo
sób prawie uniezależnić się od
rodziny. Zupełnie słusznie,
•trzeba jednak przyznać, że pie
niądze są przed pierwszym pa-
ląco potrzebne i czasem czło
wiek czeka na ich wypłatę jak
na zbawienie. Kwestura wczu-
wając się w nasze najgłębsze
pragnienia, a jednocześnie pra
gnąc zaoszczędzić nam czasu,
który prawdę powiedziawszy
urywamy z wykładów, urucha
mia każdego piątego ponad
dwadzieścia kas. Do akcji wy
płat zostają w^iągnięte nawet
dziekanaty. „Wszystko dla na
szych chłop^ków" jak pow:ada
jeden z dziekanów. Tylko
przychodzić i brać, a potem
z gotówka w k:eszeni. ufnie
p^trzeć w świetlaną przyszłość.
Sprawa •wydaje się zupełnie
jasna. Jednak niestety proszę
Kolegów tak n'e iest. Oto fak
ty. Każdego piątego pobiera
stypendium tylko około 70
proc. studentów. Rzeszta z nie

Wielka afera stypendialna

W dn^u 5 X7f 1955 r. Pre
zydium Sekcji Szachów GKKF
nidalo za wyniki uzyskane w
okresie Finału Drużynowych
M^strzostw Polski szachistom
AZS — AGH następujące ka-
tegcrie: pierwszy stopie^
kandydata otrzymali koi.
koi. Nachlik Edward i Gale-
wicz M. Pierwszą kateiorię
nadano koi. kcl. Karasiowi
Andrzejowi, Czermińsk.ecnu
R., Sckclni~k'emu M, mgr
Dziunikowskiemu L. i Fracz
kowi L. Koi. Tarka A'eksandra
otrzymała pierwszą kategorię
kobiecą.

W półfinabich in^pazidual-
nych Mistrzostw naszejo wo
jewództwa jakie niedawno się
odbyły wzięło u^ział między
innymi 0 szachistów AZS
AGH. Do Finału zakwalifiko^
wato się 2 — Kostro J. i Nach
lik E. przy czym Kcstro uzy
skał perwszy stopera fcandy-'
data. Trzecim reprezentan em
AZS-AGH będzie Gaietoicz M.,
który za zajęcie w ubiegłym
roku Hl-go miejsca został do
puszczony  obecnie bez uuiki.

Ryszard Walker

Z notatnika szachist^

W ROM-ie. Praca Edwarda Króla— zdobywcy III nagrody w Konkursie foto.
graficznym.

Naszych Spraw, Kola Amatorów Fotografów 1 Koła PTTK
został zamknięty % dniem 30 listopada 1955 r.

Na konkurs nadesłano ogółem 52 prace przygotowane przez
6 autorów.

Komisja Kwalifikacyjna z udziałem przedstawiciela Związ
ku Artystów-Foiogr-afików mgr D. Zawadzkiego po przejrze
niu prac przyznała nagrody za całokształt nadesłanych prac
w kolejności.

I nagroda— Godło: MRN  —autor: mgr  Rokossowski
II nagroda— Godło: Grotołaz— autor: Janusz Pasata

IIInagroda— Godło: Barania — autor: Edward Król
IVnagroda— Gcdło: Korona — autor: Zygmunt Urbanek

Wyróżnione prace reprodukujemy w bieżącym i następnym
numerze „Naszych Spraw".

Nagrody zostaną wręczone na zebraniu Koła Amatorów
Fotografów, gdzie zostaną również omówione nadesłane prace.

Ićanlcucs

sprawa. Treningi odbywają się
raz na tydzień (brak sali) to
jak na drużynę II ligi stanow
czo za mało. Należy zorganizo
wać napływ do sekcji mło
dych, szczególnie z lat pierw
szych. Należy przydzielić sek
cji opiekuna z kadry nauko
wej, któregcby ta praca inte
resowała. Sekcji hokeja na
trawie należy pomóc i to jak-
najszybciej. Ape< ten jest nie
tylko d^ Zarządu Koła ale
także do władz Uczelni, które
dotychczas tak mało intereso
wały się tą sekc.ą.

Ryszard Walker

Janocha, Gondecki, Broutmil-
ler, Maczkowski i inni. Tym
wszystkim składamy gratula
cje i życzymy sukcesów w dal
szych grach.

Gdy się mówi o sekcji ho
keja na trawie to nie mcżna
pzmmąć trudności z jakimi
cięgle się ta sekcja bory
ka. Wystarczyłoby pouńedzeć
„sprzęr i pieniądze^' a każdy
wiedziałby jakie są trudności.
Ale to nie wszystko. Sprzęt to
rzecz najważnejsza, a p enię-
dlce na wyjazdy i różne wy
datki to druga  także  ważna

. Kto z nos przypusz^zał, ie
drużyna hokeja na trawie na
szej Uczę ni będzie walczyć w
II lidze. Chyba tylko jej zało
życie.e z J. Himerskim na cze
le pragnęli tego wielkiego suk
cesu. I tak się też stało. Bo
powstała młoda drużyna w
1954 roku. Po dwumiesięcz
nym istnieniu zdobywa już
mistrzostwo wcjewódz.wa kra-
'kcw.k-ego i prawo do dilszwh
walk o wejście do ligi. Nie
powiodło się wtedy mtodym,
niedoświadczonym hokeistom
% po dwóch przegranych zo
stali oni wyeliminowani z dal
szej wilki. Początkowe nepo-
wodzenia nie ochłodziły zapa
łu zawodników. Po przerwie
wakacyjnej praca w sekcji o-
żywia się ccraz bardziej. Spot
kania z rutynowanymi prze
ciwnikami przyczyniają się do
zgrania drużyny i ustabilizo
wania formy zawodników. Wy
grana z I-szo ligowym AZS-
sem Stalinogród, czy z czcio-
Wą druż,ną ligi śląsk:ej —
Kolejarzem Bielsko albo ze
Zrywem — Kraków to nie
zwykły przypadek, ale owoc
wy^ężonej pracy i ambicji.

Gdy wymień amy już suk
cesy to nie możemy pominąć
turneju drużyn AZS-ów w
Poznanu, gdze nasi hokeiści
zajęi III miejs.e za drużyna- ^
mi:Pozmn:a i Szoze?im.•":

W turnieju zorganizowanym
przez WKKF—Kraków hoke
iści zajmują >I-<tze miejsce i
zdobywają puchar najlepszej
drużyny woj. krakowskiego.
Druya drużyna AGH w tym
turnieju zdobyła IV miejsce.
• W walkach o toejśde do ligi

drużyna AGH zajmuje w swej
grupie V miejsce i prawo da
Walki w szeregach II ligi ho
keja ni trato e. Do tych toszy-
stkich sukcesów • przyczyn^a
się zawodnicy: Hawan, Urbań-
ezyk, Socholik, Bester, Wy^ja,
mgr Niz'ński, Białas, Bąk,
Mate.a, Węław, Natkiewicz,
Rajwa, Piech, Swirski, Oleksy,
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