
Systematycznie przygotowuj się
do konferencji technicznej..,
...nie odkładaj napisania pracy

na ostatni tydzień!

sposobów podnoszenia wydajności
pracy jest „doskonalenie produkcji
socjalistycznej na bazie najwyższej,
techniki" ujęte w podstawowym pra
wie ekonomicznym socjalizmu, sfor*
mułowanym przez Stalina jako ma
ksymalne zaspokajanie stale rosną
cych materialnych i kulturalnych po
trzeb całego społeceństwa w drodze
nieprzerwanego wzrostu i doskona
lenia produkcji socjalistycznej na ba
zie najwyższej techniki".

Akademia Górniczo Hutnicza jest
uczelnią techniczną, przygotowującą
kadry techniczne, więc rola jej odno
śnie zagadnień wydajności pracy jest
jasna: ma obowiązek tak przeygoto-
wać swych wychowanków, by mogli
podjąć pracę nie tylko zawodowo na
leżycie przygotowani, opierając się na
najwyższej technice, ale by świadomi

• byli; że tę technikę należy dalej dos
konalić, aby osiągnąć wyższą wydaj
ność pracy, co w rezultacie prowadzi
do podniesienia stopy życiowej wszy
stkich ludzi pracy.
. Od'spełnienia tak szczytnego zada
nia nie może uchylić się obywatel
świadomy swych obowiązków, szcze
gólnie ten, którego Akademia Górni
czo Hutnicza przygotowuje do prowa
dzenia zakładów górniczych i prze
wodzenia rzeszom pracujących ofiar
nie górników... .

Podjęcie tematu • na Konferencją
Techniczną w zakresie swojej spe
cjalności będzie dowodem świadomo
ści obowiązków oraz wyrazem soli
darnej łączności z masami pracują
cymi.

Mgr inż. M. Bednarski i
Kier. Katedry Górnictwa Ogólnego

ROLA UCZELNI W PODNOSZE
NIU WYDAJNOŚCI I JAKOŚCI
PRACY — brzmi tak hasło aktual
nej na AGH Konferencji Technicznej.
Hasło to mówi w jakim kiedunku ma
iść całokształt pracy Konferencji, a
więc tak tematyka zagadnień jak i
samo opracowanie.

Nie jest dziełem przypadku, że wy
dajność pracy i jakość znajdują się
na drogowskazie prac Konferencji
Technicznej. Zagadnienia te nie na
leżą do teoretycznych abstrakcyjnych
zagadnień, lecz najżywotniej związa
ne są z każdym człowiekiem pracy, z
każdym obywatelem, masami pracują
cymi miast, i wsi.

W ustroju wolnym od wyzysku ka
pitalistycznego, stopę życiową mas
pracującyh ustala wydajność pracy i
jakość pracy, które stanowią jej fun
dament. .Do osiągnięcia wyższej sto
py życiowej prowadzi droga przez
podniesienie wydajności pracy nie tyl
ko jednostek, nie tylko przodowni
ków, lecz ogółu pracujących całego
społeczeństwa.

Że taką jest droga do podnoszenia
stopy życiowej mas pracujących
wskazują wyraźnie tezy IX Plenum
KC PZPR. Do osiągnięcia wytyczo
nych w tezach celów w okresie naj
bliższych dwóch lat, za konieczne u-
znane zostało „znaczne podniesien^
wydajności pracy w całej gospodar
ce narodowej oraz między innymi
wzmożenie walki o likwidację wszel
kich przejawów marnotrawstwa1' (co
odpowiada zagadnieniu jakości pracy,
gdyż zła jakość jest marnotrawstwem
pracy i środków materialnych).

Z pośród  wielu najważniejszych

Rola uczelni
w podnoszeniu jakości i wydajności pracy

Konferencja techniczna

stawą do jak najszybszego ukończe
nia studiów.

- A to szybkie i dobre kończenie stu
diów ma służyć porywającemu rozwo
jowi techniki i przemysłu, podwalinie

. siły naszej najdroższej Ojczyzny!

denci wręczają swym młodszym na
stępcom proporzec „skoku przez skó
rę" wzywając ich, aby pielęgnowali
chlubne tradycje naszej Uczelni i go
rejącą pochodnię, jako znak postępu,
zapału i wiedzy, które mają być pod--

Proporzec skoku przez skórę przechodzi do rąk młodszych kolegów.

wielkim wysiłku dla dobra całego na
rodu, którego własnością są kopalnie

i huty.'
Nowoprzyjęty student naszej uczel

ni składa, stojąc na bryle węgla,
symbolu naszego potężnego górnictwa
węglowego, przyrzeczenie, że służyć
będze ofiarnym wysiłkiem, i zdobytą
wiedzą Polsce Ludowej, s^ać będzie
na straży postępu i strzec godności
górniczego stanu. Starsi koledzy stu-

ożywienia i potrzebowało pełnowy
kształconych^ inżynierów górników
Skierowano ich do istniejących w
Kremnicy Akademii Górniczej. Tam
zapoznali się oni z obrzędem „skoku
przez skórę" Po zwinięciu Akademii
Górniczej w Kremnicy, przeszedł
zwyczaj „skoku przez skórę" do
istniejącyh w ówczesnej Austrii Aka
lemii Górniczych w Leoben w Sty
rii i w Przybramie w Czechach Tam
z obyczajem tym zapoznali sie stu-

Imię... Narodowość... Kraj...* — padają pytania. — Po krótkch odpo
wiedziach następuje skok.

denci polscy, szukający wówczas wy
kształcenia w górnictwie i hutnictwie
w tych uczelniach i zwyczaj ten so
bie przyswoili. Uległ on w czasie stu
diów polskich studentów w Leoben i
Przybramie różnym przemianom i w
tej zmienionej już formie przeszedł
do Akademii Górniczej w Krakowie.
Dzisiaj, w Polsce Ludowej wspaniale
rozkwitłej Akademii Górniczo Hutni
czej pielęgnujemy ten zwyczaj dalej,
ale treść jego uległa głębokiej ewolu
cji, jak zasadniczym przeobrażeniom
uległy losy naszej Ojczyzny od cza
su, gdy nasze życie opieramy na re
wolucyjnych reformach politycznych,
społecznych, gospodarczych i kultu
ralnych.'

W kraju, budującym system 'szczę
śliwej przyszłości — życia bez wyzy
sku człowieka przez człowieka —
socjalizm, obchód „skoku przez
skórę" nabrał nowej barwy, tu-
m eńców nowego życia. Pozostała
skora górnicza, którą górnicy w
dawnych kopalniach opasywali
s.ę, aby zjeżdżać na niej po
pochylniach, pozostały lampki górni
cze, znaki światła rozjaśniającego
mtoki kopalni, pozostały stare uro
dź.we stroje górnicze, pozostało sym
boliczne opasywanie skórą studentów
Akademii GórniczoHutniczej, którzy
s rrcżo—r-^-.pf:s^li swą p-s-ę na-^-
czelni przez stare „strzechy" górni
cze, przedstawicieli starszego poko
lenia, przyjmującego nowych adeptów
do zaszczytnego zawodu górniczego.
Ale zupełnie inną jest treść całego
obchodu. Studenci, schodząc po scho
dach pięknego hallu Akademii Gór
niczo Hutniczej z lampami górniczy
mi, idą przy akompaniamencie pieś
ni, w których brzmią nowe słowa i
dźwięczy nowa nuta. Słowa, i tony
zwycięskiej pieśni pracy, pieśni o te-i
raźniejszym tryumfalnym pochodzie
rozkwitającego górnictwa i hutnictwa,
którego widownią jest Polska Ludo
wa, pieśni o nierozerwalnym brater
stwie, łączącym robotników ^ inżynie
rami i pracownikami naukowymi w

wości Kremnica studiowała w 19-tym
wieku garść studentów polskich. Zo
stali oni tam wysłani z inicjatywy
Stanisława Staszica, wielkiego męża
nauki i postępu, oraz jego współ
pracowników w czasie Oświecenia, w
epoce wielkiego ruchu postępowego
naszej historii. W tym czasie górnic
two polskie przechodziło krótki okres

wy kaganek, kiedy wyciąganie urob
ku z kopalni i wyciąganie wody od
bywało się na kołowrotach, kiedy
wszystkie czynności górnicze wyko
nywały się w nieustannej ciężkiej
ręcznej pracy, górnik uciekał się do
nadprzyrodzonych sił z błaganiem o
ulżenie w jego niewyslowionym mozo
le i ochronę przed czyhającymi ze
Wszech stron niebezpieczeństwami.

Zrodziły się w ten sposób różne
wierzenia i legendy górnicze W pod
ziemnych chodnikach krążył tajemni
czy duch kopalni „Skarbnik", różne
złe stwory czychały na górnika w
ciemnościach wyrobisk, ściągając wy
buchy, zalewy wody, nagle zawały
.stropów i pożary, to znowu dobre
moce wywodziły górnika z miejsc za
grożonych niebezpieczeństwem.

Tym naiwnym, czasem owianym
poezji wierzeniom górników pracują
cych pod ziemią, odpowiadały tajem
ne sztuki „poszukiwaczy skarbów",
którzy wędrowali po powierzchni zie
mi w poszukiwaniu surowców mine
ralnych, a przede wszystkim rud me
tali. Setki takich poszukiwaczy krą
żyły w średniowieczu po terenach ru-
donośnych Europy. Ich „metodą" po
szukiwawczą były pewne zewnętrzne
znamiona skał, występujących na po-

•wierzchni ziem1, a narzędziem poszu-
k wania zwykle „różdżka czarodziej
ska". Żeby jednak wysiłki ich były
skuteczniejsze, posługiwali się róż
nymi pełnymi zabobonów zaklęciami
i obrzędami, które mały ściągnąć po
moc nadprzyrodzonych sił dla pracy
tych poprzedników dzisiejszych g^o
logów..^  '   i

W ten sposób zebrała się dookoła
górnictwa, a to tak przy poszukiwa
niu „skarbów" czyli surowców minę
ralnych, jak przy ich eksploatacj',
znaczna ilość różnych obrzędów, któ
re były przekazywane z pokolenia na
pokolenie Gdy środki naukowe i tech
niczne, którymi rozporządza górnie
two stawały się coraz to lepszymi,
gdy w kopalniach zjawiły s ę maszy
ny i urządzenia ułatwiające pracę i
pozwalające zapobiegać grożącym w

V

Z góry schodzą z lampkami młodzi adepci stanu górniczego, by za chwilę
dokonać tradycyjnego skoku przez skórę.

podziemiach niebezpieczeństwom,
świat czarów i guseł, owiewający śre
dniowieczne górnictwo, zwolna roz
wiał się.

Ale pozostała skłonność górników
do obchodów i obrzędów, któryefe
treść, związana z pracą w podzie
miach, stawała się coraz to realniej
szą i związaną z życiem górnika. W
ten sposób doszło w kopalniach, le
żących na dzisiejszych ziemiach bra
tniej Słowacji do powstania zwycza
ju „skoku przez skórę", jako obrzę
du, którym wsprowadzano świeżego
adepta górnictwa w zaszczytny za
wód górnika.    •

W uroczej, między malowniczymi
górami Słowacji  położonej  miejsco-

Z pracą górnika związane były
zawsze  bardzo  urozmaicone
wyobrażenia i obrzędy. Było
to następstwem faktu, że pra
ca ta odbywa się pod ziemią

i że jest równocześnie, jeśli się za-.
niedba przepisy bezpieczeństwa, nie
bezpieczna i trudna. To'też dawniej,
kiedy głównymi narzędziami pracy
górnika były kilof, łom, łopata, tacz
ki, siekiera i piła, kiedy głębienie
szybów i bicie chodników takimi na
rzędziami były związane z ogromnym
trudem i niebezpieczeństwem, kiedy
do szybu schodziło się po oślizgłych
drabinach lub zjeżdżało w kuble na
wątłych linach, kiedy wentylacja, je
żeli wogóle istniała, odbywała się za
pomocą prymitywnych miechów, a o-"
świetleniu podziemia służył  ni.gotli-

Czy zwyczaj jest wam znan...
Prof. dr Wal er^ Cjoetel
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zacji jednej z podstawowych wytycz
nych polityki naszego Rządu i Partii.

Te zobowiązania na elektryfikacji
są niewątpliwie dowodem, że praca
organizacji na tym wydziale, kiero
wana przez Zarząd Wydziałowy
ZMP t tów. Groblą jako przewodni
czącym na czele — jest właściwa

Fakty tfe świadczą, że Zarząd Wy
działowy ZMP dotarł do całej mło
dzieży Z aktualnymi problemami ży
cia politycznego i społecznego, jakie
Wysunęło IX Plenum KCPZPK.

Każdy członek ZMP na wydz:ale
elektryfikacji a szczególnie aktyw wi
nien jeszcze pomyśleć o jednym z
ważnych momentów w przygotowa.-
niach przed II Zjazdem, winien pra
cować lepiej niż dotąd z młodzieżą
niozorganizowaną, pomagać jej w na
potykanych trudnościach. Warto po
pracować na^ tym, by wzrosła i umo
cniła aię organizacja ZMP owska
przed II Zjazdem,' warto pracować
tak. by coraz zdęcej byio dobryen i
świadomych swych zadań inżynieró'^.

Przejawy znacznego ożywienia pra
cy wśród elektryków przed Zjazdem
naszojj Partii, są dowodem zrozumie
nia przez młodzież polityki PZPR
są dowodem zrozumienia tych zadań,
jakie Partia stawia przed narodem,
dowodem wdzięczności za jej słuszną
działalność mającą na celu coraz szy
bsze podniesienie stopy życiowej mas
pracujących. •

Z. Sinietańskt

Potwierdzenie tego znajdujemy na
wydziale Elektryfikacji, który jako
jeden t pierwszych podjął cały szereg
cennych zobowiązań.

I tak III rok w/w wydziału zobo
wiązał się w okresie przedzjazdowym
pomóc w jak najszybszym uruchomie
niu laboratorium maszyn elektrycz
nych.

To zobowązanie jest poważnym
czynnikiem na drodze szybszej rozbu
dowy naszej Uczelni. Czyn ten przy
czyni się do lepszego — opartego na
większej ilości doświadczeń — przy
swajania wiedzy przez przyszłe ka
dry naszych inżynierów kończących
AGH.

Już w pierwszych dniach zadekla
rowanej pracy wyróżnili się między

' innymi tacy koledzy jak: Kociołek
Michał. Szewczyk Jerzy, Grudzień
Grzegorz, Frajny Stefan. Landesberg
Jerzy. Szybalski Jan i Leszcz Janusz
Trudno tu wymienić w?zystk;ch. bo
przecież każdy z wykonujących starał
się pracować jak najl^^iej.

Koledzy II roku Elektryfikacji po
stanowili przed II Zjazdem wspólnie
z rokiem IH-cim wykonywać prace
przy uruchomieniu laboratortum,

Najmłodsi elektrycy postanowili
uczcić Zjazd przez pomoc w elektry
fikacji jednej z gromad powiatu mie
chowskiego w woj krakowskim, chcąc
tym przyczynić się choćby w drobnej
części do podmertenia poziomu polity
cznego i kulturalnego wsi, do reali

III rok Wydziału Mechanizacji fór
nictwa i Hutnictwa dla uczczenia
zbliżającego s/ę // Zjazdu PZHIt pod
jął zobowiązanie: prze pracować SOO
roboczo-godzin przy wantjżn ttrzą'
dzeń kopalni doiwiadczalnej nancj
Uczelni..   .

Studenci III roku mechanizacji
wzywają kolegów ze wszystkich lat
i wydziałów do współzawodnictwa W
czynie piizedzjazdowym".

Przytaczamy powyżej komunikat o
pierwszym na naszej Uczelni zobo
wiązaniu przed II Zjazdem PZPR.
W odpowiedzi posypały się zobowią
zania innych wydziałów, lat i grup
studenckich I dziś coraz częścej sły
szy się przez radiowęzeł na Uczelni
czy w DA o wykonaniu zolxnviązań.

Studenci włączając się w nurt przy
gotowań, które ogarnęły cały kraj,
każdy zakład pracy, każdy odcinek
naszego życia, przede wszystkim po
stanawiają w poważniejszej n'ż dotąd
nuerze zwiększyć swój wysiłek dla le
pszego opanowania wiedzy, dla lep
szego przygotowania się do przyszłe
go zawodu Polepszenie wyników w
sesji egzaminacyjnej to zasadniczy
motyw, który przejawia się we wszy
stkich naszych zobowiązan^ach.

Jednak obok tego, koleżanki i kole
dzy naszej Uczelni dobrze zrozumieli,
że trzeba już dziś w miarę swych
możliwości pomagać klasie robotni
czej i pracującemu chłopstwu w bu
downictwie socjalistycznego jutra.

11 HEjttzdem

cze nie koniec Trudno go wam ^ t^dlau nich doskonałym " erenem
baczyć? Mnie tez — bo jego zasadą   meżologii"?
życiową jest nieuczęszczanie na wy-., i",       .- •
kłady i ćwiczenia. A wiecie dlacze- * ^  A jak wygląda dyscyplina studiów
go? Bo to jest ten wielki aktywista  na  najbardziej    „przodującym" (a
przez duże „A"-.który uważa, że grą^ właściwie na tym. który powinien
na trąbie, udział w zesDole artvstvcz-  *bvć naibardziel przodujący)  Jeżeli

dział przeszło 20 dyskutantów. Kole
ga Baranik szeroko naświetlił ówcze
sne stosunki społeczne Rosji carskiej.
Kolega Mroczka wykazał, że powieść
cechuje realizm socjalistyczny. Kole
ga Będziński zwrócił uwagę na po
stać Baumana,- ja-ko lenincwca ł is-"1
krowca, a kolega Jaśkowski podkre
ślił kierowniczy wpływ SDPRR na ro
zwój ruchu robotniczego, oraz podno
szenie świadomości rewolucyjnej ro
botników. W dyskusji zabrali jesz
cze gtoe koi. Halina Tekieli, Jerzy
Mrozińskl, Leszek Miarecki i inni.
W podsumowaniu dyskusji mgr ^e
lazny stwierdził, iż studenci wyka
zali dużą orientację i znajomość ma
teriału związanego z historią walki
Lenina o utworzenie partii nowego
typu.

Chcemy poinformować Was o przy
szłym zebraniu dyskusyjnym nad po
wieścią Gotubowa „NARODZINY
EPOKI", które odbędz e się 17 gru
dnia. . Przekonacie się że zyskacie
bardzo dużo i pogłębicie Wasze wia
domości z podstaw marksizmu-leninii-
mu.

Joanna Rakowska

Czy wiecie koledzy, łc na I roku
Wydziału Górniczego powstało koło
czytelników literatury pięknej. Opie
kunem'jest mgr T. Żelazny. Kolo li
czy ponad 150 członków. Na pewno
jesteście ciekawi jak pracujemy i co

.było powodem, że właśnie na H***v"n -
roku zostało ono zorganizowane.

Ogólnie wszyscy wychodzą t zało
żenia, że na uczelnię przychodzi się
po to, aby zdobyć określony zasób
wiedzy. Takie rozumowanie nie da
w życiu pożądanych rezultatów Inrży-
net w Polsce Ludowej poza głęboką
wiedzą techniczną musi posiadać
światopogląd marksistowski.

Nasuwa się pytanie jak koło po
maga swym członkom i jakimi meto
dami posługuje się w pracy. W pra
cy op;eramy się na dyskusji nad po
zycjami literackimi których tematyka
odpowiada tematyce wykładów i ćwi
czeń z marksizmu. Pierwszą pozycją
literacką, nad którą dyskutowaliśmy
była powieść Mstisławskiego „Szpak
ptak wiosenny".

Dyskusja nad wymienioną pozycją
była bardzo żywa. Wzięło w niej u-

Literatura piękna pomaga nam
w rozszerzeniu światopoglądu

Podobnie pracuje Koło Nauko
we Wiertników, które zorganizo
wało serię odczytów dla robotni
ków Sanockiego Kopalnictwa
Naftowego. Poza tym koło Urzą
dza na Uczelni spotkania i racjo
nalizatorami produkcji. W pracy
koła wyrOżniają się koi. koi. Ada
ŚWinionoga i Henryk Słysz.

Koło Naukowe Odlewników ze
względu na sąsiedztwo Nowej
Huty, plan swojej pracy związa
ło z zagadnieniami interesujący
mi Nową Hutę. Odlewnicy orga
nizują odczyty w odlewni nowo-
hutnickiej, pokazy filmów in
struktażowych, łącząc je z dys-'
kusją, opracowują zestawy lite
ratury technicznej potrzebnej dla
odlewni żeliwa w Nowej Hucie.

Wymienione koła naukowe są
pierwszymi, które włączyły się do
akcji współpracy z przemysłem
i posiadają poważne osiągnięcia.
Inne koła nie zostały jeszcze zak
tywizowane.

Dlatego koła naukowe powin
ny postawić sobie na najbliższy
okres pracy zadanie włączenia się
do współpracy z przemysłem, do
ściślejszego zetknięcia się stu
dentów z problemami nurtujący
mi nasze zakłady przemysłowe.

Edward Kruczek

. Robotnikami ; istniejący  przy ,
naszej uczelni — zapoczątkowana
w 1949 r. przez Zakłady Obróbki "
Metali i Zakłady Wydziału Gór
niczego — ogarnęła obecnie wszy- V
stlcie  zakłady AGH i większą
część pracowników naukowych.
'"-Oczywiste jest, że wobec te
go problemu studenci i koła na
ukowe AGH nie mogły zająć po
stawy obojętnej.

Udział studentów w współpra
cy z przemysłem, racjonalizato
rami i klubami Technika i Ra
cjonalizatora posiada doniosłe
znaczenie. Z jednej strony orien
tuje studentów W znaczeniu i ro
zwoju ruchu racjonalizatorskie
go, przygotowuje ich do współ
działania ł pomocy robotnikom, z
drugiej strony współpraca ta po
zwala na poważne rozszerzenie
akcji komitetu współpracy.

Dlatego w 1951 roku zapocząt
kowano na AGH akcję wciągania
studentów do współpracy w o-
kresie praktyk wakacyjnych. Z
działalności swej składali studen
ci sprawozdania, a najbardziej
aktywni otrzymali nagrody. Ta
forma współpracy istnieje do dzi
siaj.

Koła naukowe współpracują z
przemysłem pod kierownictwem

odpowiednich katedr. Przodują
pod tym względem koła nauko
we mechaników, wiertników i od
lewnikó^.
. Członkowie Koła Naukowego
Mechanicznej Obróbki Materia
łów, organizują wyjazdy do za_
kładów prscy z referatami, biorą
udział w konsultacjach zracjona-
liźątórami. organizują pokazy la-

, .  _    ii ^fee-^-s^^ ^^a  %aa  saz^z ^ ty eii^ r *•^•• --1',.Komitet Współpracy Naukowców .-.boratoryjne.

Akademia Górniczo-Hutnicza
posiada tradycje pierwszej uczel
ni w kraju, która zrozumiała ko
nieczność' nawiązania ścisłej
współpracy ^naukl z przemysłem
1 wkroczyła na drogę jej reali
zacji, organizując pomoc robot
nikom, racjonalizatorom pro-

.dukcji. --•
Współpraca ta kierowana przez

Koła Naukowe pracujq

tych drobnych codziennych
sprawach kształtuje się oblicze

moralne człowieka. Kto nie potrafi
żyć według zasad moralności komu
nistycznej na codzień i -to^w okresie,
masowego bohaterstwa, na tego nie
można liczyć w chwilach ważnych.

To oblicze zadecyduje o tym, czy
Wyrasta z danej jednostki prawdzi
wy człowiek, którego podstawową
zasadą jest 'socjalistyczny huma
nizm, wypływający z walki proleta
riatu przeciwko uciskowi, czy też u-
zbrojony w mocne kiy egoista sto
jący ną gruncie burżuazyjnej zasa
dy „homo homini lupus est" —
człowiek człowiekowi wilkiem jest.
Na tych musimy zwrócić szczególną
uwagę w okresie, kiedy na naszej
uczelni toczy się dyskusja na temat
moralności komunistycznej, dysku
sja, która ma wykazać} te człowiek
człowiekowi w naszym ustroju mo
że być tylko człowiekiem.

Jankowska Anna

W

chodzi V" poziom . wiedzy — kursie
magisterskim.

Odsyłam, do list kontrolnych,  f
to są koledzy, którzy mają pierw
szeństwo jeżeli chodzi o domy aka
demickie, to są koledzy, którzy ma •„•
Ją najwyższe studia. - ...     ^       .    •   .  v

Jest to po prostu wilcze, burżua- -
zyjne prawo żyda cudzym kosztem,
bez dawania czegokolwtek z siebe.

W taki sposób, w żadnym wypad ..
ku w kraju  socjalistycznym, nie.;
może Jednostka ustawiać •  swojegoi .
stosunku do społeczeństwa. Podwa
ża zresztą tą drogą i własną pozy-^~
cję, ponieważ w naszych warunkach
nie ma rozbieżności miedzy intere
sami społecznymi a interesami oso
bistymi ludzi pracy. Tam gdzie się
uderza w interes  społeczny uderza „
się również we własny.^ ,; • •:,

Ten" stosunek Jednostki do społe-'*
czeństwa w ogóle  znajduje z kolei
swój wyraz w jej stosunku do naj
bliższego otoczenia,  do poszczegól
nych kolegów czy koleżanek.

^ Powiedzmy sobie szczerze, ten kto
„z pasją" (Jak się to u nas czasem
zdarza) łamie krzesła, niszczy mie
nie społeczne, kradnie żarówki *
korytarzy czy ubikacji, ten sam
człowiek bardzo łatwo zdolny jest
do zabrania zegarka czy aparatu fo
tograficznego najbliższemu koledze.
Ten kto uważa, że nic go nie obcho
dzi budowa nowego, wspólnego boi
ska, podjęta w ramach zobowiązań,
tego bardzo trudno zmusi kolektyw
aby zamiótł w pokoju, kiedy przyj
dzie na jego kolej, aby nie rozrzu:
cał swoich części garderoby po sto
le, krześle, na szafie, gdyż inni też
chcą mieć trochę miejsca, aby wy
tarł rozlaną przez siebie kawę itd.
(ani Jeden z wymienionych nie po
wstał w mojej wyobraźni, wszystko
to ujrzały nasze oczy w jednym a
domów akademickich).

"ten, który jest ordynarny wobec
kobiet w ogóle, który wyraża się o
nich z lekceważeniem, ten sam ni
gdy nie będzie miał szacunku, dla
własnej, stworzonej przez siebie ro
dziny.

^zy walcząc o właściwe, socjali-
V-8tyczne oblicze naszej uczelni po
trafili^my na tym odcinku zrobić
wszystko. Nie.

Czy zgodne z moralnością komu
nistyczną jest na przykład „kolek
tywne" łamanie dyscypliny studiów
lat trzecich, które wychodziły z za
łożenia, że przecież całej grupy nie
wyrzucą, cała grupa nie może sta
nąć przed komisją dyscyplinarną?

Czy zgodne z moralnością komu
nistyczną jest postępowanie niektó
rych naszych koleżanek, które wie
dzę techniczną traktują jako bardzo,
bardzo poboczne Zajęcie dającą pod
stawę do ^twierdzeń,  że akadenrt

Dlaczego nie wolno nam być ludźmi
słabymi? Dlaczego nasza rewolu- -

cyjność nie może spadać?
Dlatego, te żyjemy w okresie kle'

dy w naszym własnym kraju toczy
się jeszcze walka klasowa, istnieje
otoczenie kapitalistyczne, które u-
ciska szerokie masy pracujące, któ
re zagraża krajom socjalistycznym,
a więc także i nam.

Jeżeli więc chcemy powiedzieć *
sobie — nasze życie oparte jest o za
sady moralności komunistycznej —
to musimy jednocześnie pokazać, co
zrobiliśmy dla umocnienia naszej
ludowej ojczyzny t. zn. czy możnn
nas nazwać patriotami, co zrobiliś-

^my dla proletariatu i innych warstw
wyzyskiwanych na całym świecie t.
zn.. w jakim stopniu jesteśmy inter-
nacjonalistami. A możliwości nasze
są naprawdę wielkie. Mamy moi
ność opanowania . jednej z na.jbar
dziei skutecznych broni — opano
wania nauki i to takiej, która nie
tylko interpretuje świat, aie go tak
że zmienia.
' I dlatego nasz stosunek do nauki
będzie jednym z podstawowych pro
bierzy naszej moralności.

przykład i braku hartu przejawia
czasem młodzież przychodząca na
studia i to ta, która pisała nie daw
no wzniosłe wypracowania matury-
czne na temat Pawkl Korczagina. —
Pamiętam niesłychanie charaktery
styczną rozmowę z jedną z naszych
koleżanek. Twierdziła, że nie może
studiować, jeżeli nie otrzyma sty
pendium bo rodzice nie wiele pomo
gą (mimo swoich dużych możliwo
ści). Zaproponowałam jej lekcje z
matematyki, dobrze płatne, nie od
rywając od studiów — co więcej
pogłębiające przedmiot.

Myślała nad tym dwa tygodnie. —
Potem przyszła i stwierdziła, że to
byłoby jednak za bardzo męczące.
Niedawno widziałam ją wchodząca
do bardzo drogiego lokalu na ul
Floriańskiej. Tym niemniej stara sią
dalej „szantażować" swojego opieku
na roku i grupy, że bez stypendium
zrezygnuje ze studiów.

Czy warto?
Czy warto, aby tacy ludzie zaimo-

wali miejsca tym, którzy przeszli
twardą szkolę życia, dla których
nauka jest czymś tak wielkim w
Wyzwoleniu człowieka, że nie rezy
gnuje się z niej z powodu „pięć o-
osobowego" pokoju, czy tylko ..czę
ściowego" stypendium? Nie warto.

I może wam to powiedzieć .ter
mały, o twardych, spracowanvch rę.-
kach organizaor grupy na pierw
szym roku wydziału górniczego,
który czekając na dodatkowy przy
dział mieszkania w domu akademic
kim, nie mówiąc nic nikomu, sypiał
na dworcu kolejowym. Do domu nia
jeździł. Nie chciał opuścić ani godzi,
ny wykładu czy ćwiczeń.

zmiennym, zależą bowiem od struk
ocenie nie są czymś .wiecznym i nie-
tury ekonomicznej społeczeństwa
i wraz z jej zmianą ulegają również
zmianie poglądy ludzi na to co mo
ralne i niemoralne.

Pisze o tyną Engels w „Anty-Duh-
ringu". ,,Od narodu do narodu, od
epoki do epoki pojęcia dobra i zła
tak bardzo się zmieniały, że często
•wprost przeczyły jedne drugim. —
Ale zauważy ktoś ^ dobro nie jest
jednak złem. zło nie Jest dobrem; je
żeli pomieszać zło I dobro, kończy .
się wszelka moralność i każdy może
robić, co mu się żywnie podoba. ,

Jaką moralność głoszą nam dz'ś ~".
pyta Engels mówiąc o społeczeń
stwie kapitalistycznym i odpowia
da: — Oto mamy najpierw przeka
zaną przez dawniejsze religijne cza
sy moralność chrzęścijańsko-feudal-
ną. która w zasadzie dzieli się na ka
tolicką i protestancką, przy czym nie
brak Jeszcze dalszych podziałów —
od moralności jezuicko-katoli^kiej i
ortodoksyjnie protestanckiej aż do
blado postępowej. Obok nich istnie
je nowoczesna moralność burżua- •
zyjna a obok niej znowu proletariac
ka moralność przyszłości. Która więc
jest prawdziwa? Żadna w sensie
bezwzględnej ostatecznej ważności;
ale najwięcej rokujących trwałość
pierwiastków, zawiera na pewno tą
moralność, która w teraźniejszości
reprezentuje przekształcenie teraź
niejszości, przyszłość — a więc mo
ralność proletariacka".

Istnieją więc pierwiastki rokujące,
rwafość, istnieje obiektywne kryte

rium tego, co w dartym okresie histo
rycznym bybło naprawdę moralne, a
co nie. — Tym kryterium jest
stwierdzenie czy dane zjawisko, dana
działalność była postępowa czy wste- •
czna. czy prowadziła do wyzwolenia
Człowieka czy nie.

Jako jedną z naczelnych zasad mo
ralnych stawia ono walkę z krzywdą
społeczną. Najważniejszym wyrazem
tej walki jest moralność komunisty
czna, której nosicielem jest proleta
riat, klasa robotnicza, reprezentująca'
nie tylko interesy własne, ale całego
społeczeństwa, wszystkich uciska
nych i wyzyskiwanych. Podstawową
więc zasadą moralności komunl" y-
cznej jest bezgraniczne oddanie spra
wie walki o zlikwidowanie wyzysku,
0zbudowanie społeczeństwa komu
nistycznego.   .•

*•' •'
Duża część naszej młodzieży na u-

czelni brała bezpośredni udział w
rewolucji . socjalistycznej w Polsce.
Wszyscy mamy swoje miejsce w bu
dowaniu nowego życia, ale nie wszy
scy zdajemy sobie sprawę z tego, że
wartość tej realizowanej   przez nas
zasady moralnej będzie mierzona na-

. szą rewolucyjnością. -   ..       ;
Ile jest jeszcze na uczelni ludzi,

którzy stoją na stanowisku, że wszy
stko już za nich zostało zrobione —
1rewolucja i socjalizm, a ty człowie
ku rób teraz tak, aby się tylko wy
godnie urządzić. Powiecie — to nie
możliwe — takich jednostek nie ma
na akademii.. ••
• Przypatrzcie się Jednak powoli
awoim grupom studenckim...,O wi
dzicie to Jest ten, który me robi nic,
przepraszam robi — pracuje co so
botę bardzo poważnie nogami, t. zn.
nie opuści ani jednej zabawy „żeby
się świat walił łącznie z rysunkiem
technicznym"..-„.••

O, widzicie, to jest ten, ten siedzą
cy często milcżkiem gdzieś pod. pk;
nem, aie dość blisko. Ten, który wi
dzi tyiko „swoją" naukę, który nie
ma „nic wspólnego" łt -p-"acą społe-i
czną. który stojąc na grunci^^ ..czyA
stej nauki" uważa walkę klasową na
uczelni za ^walkę z wiatrakmii'* ł ł

No, patrzc.e jeszcze trochę, to jesz-

Ż^ .V",
yjesz w kolektywie, patrzysz ma
drugiego, człowieka, mieszkasz

z nim w jednym pokoju,^i przeby
wasz na uczelni i oceniasz go — mó
wisz — to iest w nim zle, a to 4o-
bre-*  , ^ ;••       -      ! ^>^

Masz często prawdziwą przyjem
ność w ocenianiu postępów cudzych,
nie poddając zarazem kontroli po-,
stępków własnych — ale nie możesz
uchylić się od jednej rzeczy — od
moralnej oceny ' postępowania Iudz-—---•-•—^•
kiego w ogóle. •' A ; > W * r> atrzcie na swoje grupy studenc-

Ta ocena, zasady i normy na któ- r kle dalej, czujniej a znajdziecie
rych wyrasta, dotyczą wszystkich— na pewno więcej takich na małą mla-
stosunków między ludźmi, a więc rę skrojonych, wygodnie urządzo-
tych, które mają miejsce międzv na- nych ludzi,
rodami, klasami, stosunków w obrę-     _
bie jednej klasy, czy też jednego ko- To wygodnictwo życiowe, które
lektywu np. studenckiego, stosun- nie ma nic wspólnego z rewolucyj-
ków rodzinnych itd. Te zasady mn-^ .tiOtt^ oslabia na*> st^jemy się ludt-
ralne,  którymi kierujemy się prty  mi bez silnej woli> mało odPI<nyml

- -    -••'•   ^ ^-  rna trudności.  Ile wygodnictwa na

nym zwalnia go nawet (1) od zdawa
nia egzaminów. Musimy go znaleźć
jak najszybciej, „robi" najbardziej
szkodliwą robotą — wypacza sens a-
ktywnego udziału w budowaniu na
szego życia 1 szkodzi tym aktywi
stom, którzy z prawdziwym odda
niem pracują na wielu odcinkach
nie zapominając o rzeczy najważ
niejszej jaką mają przed sobą, o na
uce .

'4

Czy człowiek człowiekowi wilkiem jest?
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rej metrów nie jest niczym nadzwy-
czajnym.

W dzień święta Górnika odkrywr^
kowcy szli z górnikami podzcen^a,
iłk. .¦^^arzysze i uczestnicy tej  a-

^ Mgr inż. JULIAN SAMLJŁŁO

ganizowanej pracy i przegiądowości
całego cyklu produkcyjnego. na
mniejszych wkładach inwestycyjnych
na roboty przygotowawcze.

Zalety te sprawiły, że w Związku
Radzieckim kopaliny użyteczne w
prawie 50 proc: są wydobywane od-

Jedna z największych kopalni odkrywkowych w Polsce

krywkowo. Należy się liczyć s tym,
że i u nas rozwój górnictwa pójdzio
po tej samej linii.i

Już wkrótce łeza, te wszystko, co
się da wydobyć odkrywkowo, nie po
winno być przedmiotem eksploatacji
nodziemnej, zdobędzie uznan-e i bę
dzie konsekwentnie realizowana.
Przykład radziecki uczy nas. że pro
jektowanie i zaplanowanie kopalń od
krywkowych o głębokości 250 i wię-

nego, wielkie piaskownie — wszyst
ko to rokuje górnictwu odkrywkowe
mu piękną przyszłość.

Coraz wyraźniej ujawniają się za
lety metody odkrywkowej w porów
naniu z podziemną, polegającą na
większym bezpieczeństwie pracy, na
możliwości zastosowan^a wielkich no
woczesnych maszyn do urabiania i
ładowania, na znacznej oszczędności
wysiłku ludzkiego, na łatwości zor-

O ile górnictwo podziemne w Pol
sce zajmuje się prawie wyłącznie wę
glem, o tyle górncitwo odkr^wkowe
zajmuje się między innymi również
węglem.

Tradycje eksploatacji odkrywko
wej sięgają daleko wstecz ku czasom,
gdy w zagłębiu kieleckim wydohy
wano miedź, złoto i marmury koloro
we Po za nielicznymi wzmiankami
trudno znaleźć materiały dotyczące
zamierzchłych dla górnictwa czasów.
Wiemy tylko, że na długo przed ze^
ściem pod zfemię górnik polski czep-
pał bogactwa kopalne, leżące na po
wierzchni lub też zalegające płytkę

i pod pokładem. Działo się to w oświe-
| conyeh czasach naszego Odrodzenia,

po czym nastąpił zmierzch kopalnic
twa Wiek XIX przyniósł ze sobą no
wą erę w górnictwie, jednakże pod
ziemne metody udoskonalone i cie
szące się opieką wielkiego K^pitału
usunęły w cień wszystko, co działo
się na powierzchni Co prawda wydo
bywano kopaliny użyteczne takie jak
rudę darniową, wapień i kamień dla
celów budowlanych i drogowych w
sposób najbardziej prymitywny bez
jakiejkolwiek mechanizacji Wszelkie
odosobnione próby jednostek lub in
stytucji postawienia kopalnictwa od
krywkowego na odpowiednim pozio
mie właściwie nie dały pozytywnych
wyników

Górnictwo odkrywkowe zyskało
trwałe podstawy dopiero w 1'^l^ce
Ludowej dzięki zrozumieniu Władz
oraz w oparciu o wzory i przykład
przemysłu radzieckiego Kopciuszek
do niedawna lekceważony szybko po
zbywa się kompleksu niższości w sto
sunku do podziemnego górn'etwa wę
glowego i wyrasta na groźnego współ
zawodnika Wielkie kopalnie odkryw
kowe węgla brunatnego w Turowie i
Koninie, wielki przemysł kamienia
drogowego, wielkie kopalnie' wapie
nia dla cementowni i wapiennków,
liczne i- rinhr/e zmechanizowane źwi
równie, rozwijający sie- w szybkim
tempie, przemysł kamienia budowla

Górnictwo odkrywkowe
ini. Julian S^mnjiło

dnem jetinra świrniętą również ta
tym bańki gazu które wydobywają
się na powiertchmę wndjt w okoli-.
Ctf-miejscownśct Gnlusnoje. a także
prty ujściu rtekz Selenga.

bdy z końcem października lód
pokrywa jezioro, owe bańki usiłują
wydostać się spod tafli lodu V' ze
tknięciu z ogniem zapalają się.

Chemicy potwierdzili, ie ten pal
ny gaz którego ślady można spot
kać w wielu leszcze innych miej
scowościach nad jeziorem, zawiera
w sobie wysoki procent metanu,
który, juk wiadomo, sianowi 30—40
proc. naszego gazu świetlnego.

Obecność metanu te jeziorze jest
. niezbitym dowodem tego, ze zaró

wno skały, z których zbudowane
jest dno Bntknlu,. jak i otaczające
je góry zawierają złoże ropy naf
towej._

Pierwszych sądowań na tym te
renie dokonał jeszcze w roku 1902
i 1905 inżynier Riatannw. Osiągnął
on wtedy gląbokość 350 m przy
czym me dotarł do iyly mnonoś-
nej Służba geologiczna ZSRR zno-
wu podjęja badania geologiczne w
okolicy Ba/kalu. Przejawem inicja
tywy w tej sprawie była stacja ba
dań geologicznych nad Bojkotem
założona w roku 1928 staraniem
Akademii Nauk Związku Radziec
kiego Prowadzone dotąd badania
terenów Ba/katu mimo znacznego
wysiłku geologów i geochemików
nie dały poważniejszych rezulta
tów    .

Jeden z nafznakomitszych spe-
' cfalistów, geolog Gubchin. członek
"Akademii Nauk. przedstawił w o-

statnich lalach projekt, matący na
celu zbadania głębszych warstw
geologicznych tej części Azn Moż
na być pewnym, ie tajemnica Baf-
kału. która już ponad 180 lat nur
tuje umysły uczonych, zostanie
dzięki radzieckim geologom . roz
wiązana — jezioro pozwoli dotrzeć
człowiekowi do nowych ztóź mine
ralnych

Z czasopism radzieckich opraca-.
Wuł

Z SMIBTANSKJ

O^/apewHo nie wszyscy wiedzy, ie
^ ' położone na terytorium Związ

ku Radzieckiego iezinro Bajka! (po
turerku zwane: Bai-Kul — bogate
jezioro) jest jednym z netbnrdztej
tajemniczych jezior świata

Wpływ na taki stan rzeczy moją
oczywiście zarówno warunki geolo
giczne jak I geograficzne, w takich
znajduje się ten największy po mo
rzu Kaspijskim zbiornik wód w A-

Jezioro Bajkat, leżące w petud-
niowo-wschndmej Syberii, jest naj
głębszym (137ó m) jeziorem świa
ta. Powierzchnia niezwykłe prze
źroczystej wody tego basenu wyno
si 34932 km^.i

W dni pogodne tafta fegn wód,
położona na wysokości 470 m nad
poziomem morza, pośród wysokich
gór, pokrywa Się kulami wielkości
pięści. Kule te są miękkie i poro
wate, przy czym wyknziną batwę
żólią lub brunatną Ody tylko po
wierzchnia zostanie wzburzona, fa
le wyrzucają owe twory na brzeg.
Wyglądają one wtedy jak płynny
tłuszcz, sączący się ze skal bądź to
wyspy Oichon. bądź przybrzeżnych
gór.    . .  .

Tubylcy już od dawna znała ten
dar Bajkału; nazwali go oni ..wos
kiem morskim" lub „smolą motta".'
Używają cni tej substancji, zmie
szanej z' olejem, jako smaru ^ lub

-Jeż w innych celach' Tym cieka
wym zjawiskiem przyrody zajmo
wali się już od dawna uczeni Po
rat pierwszy przyrodnik Putlas po
pięcioletnie {'.podróży 'po .Syberii n>
J770 roku przedstawił w Akademii
Nauk w Petersburgu próbltę owej
„smoły" Batkalu. której n-idano
nazwę — bajkeryt Różni się ona
tym od ozokerytu, znanego pod na
zwą wosku ziemnego, że spala się
W zupełności i wytziela więcei niż
ozokeryt czarnego dymu. Analiza
bajkerytu wykazała, że test on mie
szaniną stałych wętowndoróm. ja
kie zwykle towarzyszą ropie nafto-
wej. Nowsze spostrzeżenia gcJcigi-
czr.e zdają się również potwierdzać
istnienie  złóż ropy naftowej    pod

„Bajkeryt" zdradził taje^nicę

-•>— „Ano dobrze, dobrzejiie można
powiedzieć" ale tak jakoś bez prze
konania, no i ten smutny wyraz
twarzy i trochę nieuchwytny ruch
ramion),  ,
' Lubię ludzi, którzy mówią mało,
gdyż mówią zwykle rzeczy ważne.
Lubię posiedzieć, pomóc, no i cho
ciaż wiem, że nie wiele to będzie
słów — pomówić.

I rzeczywiście ważnych i cieka
wych rzeczy dowiedziałem się od

„swojego" smutnego majstera (ostat
nia prośba jaką miał, to aby nigdzie
nie wymieniać jego nazwiska). A
wiecie dlaczego? Dlatego, że wielu
robotników z którymi się stykał nie
chce źle mówić o studentach na
praktykach nawet wtedy, jeżeli to
są bumelanci, lenie, „znikacze",
„trudno-uchwytne" osobistości. Dla
tego że to przecież kiedyś będzie In
żynier, inżynier, który przyjdzie na
jedną z tych kopalń i wtedy może
być z tobą źle robotniku. Jakie cza
sy to przypomina?

A potem była trzecia kopalnia

Weseli, mili studenci, życzliwi, roz
mowni. Byli opaleni na brąz, w cza
sie najbardziej gorących godzin pra
cy mogliście ich spotkać w trakcie '
czynności -doskonale konserwującej
zdrowie, a mianowicie pływali, nur
kowali, oblewali się wodą w pobli
skiej rzece. Gdy zapytałam co robią,
aby się zżyć z robotnikami, odpowie
dzieli:

— „ależ to już zrobione, na ostatni
guzik — popijamy z nimi od czasu
do czasu piwo i gramy po pracy w
karty Bez tego ani rusz nie zżyje
się człowiek z otoczeniem". Rzeczy
wiście specyficzny sposób zżycia się
z otoczeniem..

^
Wracałam do Krakowa z plikiem

drobno zapisanych kartek. Były
wśród nich notatki optymistyczne,
świadczące o wielkiej pracy naszych
studentów na praktykach, ale gdy
przerzucam je dziś. rzuciły mi się w
oczy te trzy pierwsze — „pesymi
styczne" jak je nazwałam i od nich •
postanowiłam zacząć. Wśród dal
szych kartek nie zabrakło wniosków:
Tych, które nasunęły mi się samej,
tych. o których mówili robotnicy,
dyrekcja, koledzy z technikum, nasi

-studenci-—prawd^iwi-aktywiśći. Jak
one wyglądały i co trzeba zrobić na
tym odcinku naszych prak^yk po-
staram się poddać pod dyskusję w
najbliższym czasie.

' A. J.

Rektorat Akademii Górniczo Hut
niczej podaje do wiadomości wszyst
kich studentów, te ze względu na lek
cewaźący stosunek do nauki zostali
skreśleni z listy studentów nnstępu
jacy studenci Studium Magisterskie
go Wydziału Metalurgicznego:

HAREŃCZYK WIESŁAW WOJ
TIK ZDZISŁAW 1 RADZW1CK1
ANDRZEJ.*—•'

OGŁOSZENIA REKTOBATU

Wyst^p naszego zespołu
pieśni i tańca

w kopalni Kościuszko Nowa
4 bm. w Dniu Górnika v> świetlicy

kopalni Kościuszko Nowa u> Jaworz-
ifie odbyła się uroczysta akademia. W
części artystycznej akademii wystą
pił m. in. nasz zespół pieśni i tańca,
który wykonał fragment montażu pt.
„Pieśń o ziemi krakowskiej", gorąco
oklaskiwany przez licznie zgromadzo
nych górników.   .

Szkoda tylko, że nie uprzedzono
nas wcześnie o niewielkich rozmia
rach sceny w świetlicy, na której z
trudem mogło tańczyć 8 par.

Gdy weszły na scenę 82 pary tań
czące krakowiaka, dosłownie „chodzi
liśmy sobie po piętach" i strącaliśmy
na widzów. Siedzących w pierwszych
rzędach doniczki z kwiatami, stojące
na brzegu sceny, jako „ozdoba"..
Wprawdzie dodało to może atrakcji
naszym występom, ale na przyszłość
byioby lejce) ustawić doniczki ydz,e-
tndzej... (k)  -

Redaguje Kolegium Adres Redakcji:
Al. Mickiewicza 30.

Drukuje Drukarnia Prasowa Kraków
Wielopole 1.
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jirzyhład. ...

:.......Koła ZMP na III roku Wydz:ału
Ceramicznego, które na zebraniu o-
gólnym w dniu 26. XI. br. zobowiąza
ło się w całości zaprenumerować
„Nasze Sprawy".

:Dziekanatu Wydziału Metalur
gicznego, który zaprenumerował 20
egzemplarzy naszego czasopisma.

Prorektora dla spraw nauczania
Prof dr Bielańskiego, który NASZE
SPRAWY zaprenumerował już do
końca roku akademickiego 33 '54.

...Dziekanatu Wydziału Ceramicz
nego, który również zaprenumerował
20 egzemplarzy naszego dwutygo
dnika.'".,'..

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ODPOWIEDZI
REDAKCJI

Koi. Z Śmiefański — Wasz arty
kuł niestety zamieścimy dopiero ui
następnym numerze.

Koi. St Szczotka — Z braku miej
sca musielśmy W^sz artykuł zosta-
tuió do nasfęjmego^ numeru

Koi. J Mariejewski •— ,Vi> wyko
rzystaliśmy z przyczyn podobnych
jak powyżej.

Redakcja

bilizowali swoje wysiłki aby uezdć
Kongres w Warszawie, doszły mnie

' strzępy dalszej historii.i

—Chodzą ubrane tak, *e nie Wia
domo co im dać za robotę.

—Wyśmiewają się  z  naszych
ubrań roboczych,  wyśmiewają się
z nas robotników.

A potem jeszcze luźniejsze zdania,
usłyszan^  gdzieś  tak na  boku. -
Wszystkie te uwagi, były wypowia
dane przez ludzi jakoś na okrągło,
bez oburzenia, tak jakby cichaczem.

Zastanawiałam się nad tvm dość-
długo, aż na jednej z kopalfi, zaraz,'
zaraz — niech sobie przypomnę.,
(niestety reportaż jest  spóźniony)...
już wierni w ,.N", spotkałam swego
smutnego majstra.

Zaczęło się jak zwykle.

—No jak tam zachowują się nasi
studenci towarzyszu? .

ki!... tylko ze względu na rodziców,
którzy chcieli koniecznie (!) historię
sztuki (ale pan wie, jakie to dzisiaj
trudności z tymi przyjęciami) poszła
na siudila bodaj trochę zbliżone, I
teraz wysłano ją na praktykę do ja
kiejś zapadłej, okro-pnei dziury —
gdzieś do miejscowości „S". Zupełnie
nie rozumiała dlaczego np. nie do
Krynicy. Przypominała mi jedną z na-
szych studentek, która do kopalni
zjechała z tak wielkim bagażem ko
smetycznym na twarzy 1 rękach, że
nasi górnicy naprawdę n'e wiedzieli
co zrobić z jej „pięknymi", bażanci- ,
mi piórk^mi.,..   -

Miesiąc później, w czasie krótkie
go postoju w tej samej mieiscowo-

.źci, gdy studenci z całej-Polsk' mo-

ypą
zanych z tą sprawą, która do dziś
nia nie została jeszcze na naszych u-
czelniach ustawiona właściwie. Chcą
poruszyć na razie jedno (i to w spo
sób marginesowy), a mianowicie
kwestię właściwego stosunku na
szych studentów do robotników W
czasie praktyk wakacyjnych, właści
wego stosunku do wybranego za
wodu.• '

Dlaczego właśnie ten problem za
pytają cl. którzy największą bolącz
kę widzą w niewłaściwym rozpraco
waniu planu zajęć studenta czy te
matyce prac wakacyjnych. Odpo
wiem krótko. Dlatego, że właściwy
plan pracy, właściwą tematykę moż-

' na jeszcze opracować w ostatnich
trzech, dwóch miesiącach. Umiłowa
nie zawodu, szacunek do robotnika,
zrozumienie jego wielkiego wysiłku,
który umożliwia nam studia, to spra
wa poważniejsza, wymagająca trud
nej nie jednomiesięcznej pracy wy
chowawczej.

Wielu opiekunów praktyk stwier
dzi może ze zdziwieniem, że na tym
odcinku nie jest chyba tak źle, skoro
studenci jadący w teren to przeważ
nie dzieci robotników i chłopów.

Odpowiem — nie zawsze jest do
brze.

Na praktyki jadą nie tylko dzieci
robotnicze i chłopskie, ale także dzie
ci innych warstw społecznych, styka
jące się czasem w domu z niewłaści
wym stosunkiem do robotnika, sto
sunkiem, który, ma swoje źródło W
glębokikm przedziale między pracą
fizyczną a umysłową, jaki istniał'w
ustroju kapitalistycznym. Są j-ównież
wśród dzieci robotników i chłopów
takie, które po pójściu na wyższą u-
czelnię starają się oderwać od swoje
go środowiska. Wszystko to prowa
dzi do niewłaściwego traktowania
przez niektórych studentów zarówno
robotników jak i wybranego przez
siebie zawodu. Nasuwa mi się to ze
szczególną siłą w tych dniach, gdy
obserwuję ile zapału, ile zachwytu
dla pięknych ubrań i tradycji gór
niczych wykazują nasi studenci w
okresie „Barburki". Oby tak zawsze,

- nie tylko w okresie zabawy, ale I
pracy, i oby nie jednostki a wszyscy.

-.dobrze...

nie można powiedzieć...

Dla uzasadnienia swoich uwag roz
pocznę wreszcie krótki reportaż z

t   okresu kontroli praktyk.
Spotkałam ją właściwie trochę

wcześniej. Miała idealnie wyskubane
brwi, idealnie podwinięte rzęsy i u-
łożone włosy i niezwykle mało ideal
ne poczucie wlaśeiwego zachowania

Sprawa, w której chcą zabra* głos " w wagonie kolej&wym, W ciągu pół
nie jest nowa, a właściwie ściślej godziny (a było ich niestety do miej-
mówiąc odnawia się rok rocznie, sca przeznaczenia dość dużo) cały
Chodzi jak zwykle o praktyki., przedział dowiedział się. że jest wa.r-

Nie mam zamiaru "w tej chwili pb- i szawianką (zresztą była przekonana,
ruszać wszystkich problemów zwią- ł  ż ^ zaraz po niej widać), że chodzi

na wydział...?, ach pożal się boże ja

O bażantach i smutnym,^nia^. ^,
czyli spóźniony reportaż z cyklu „nasze praktyki^

ł
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Pokój 3^0 na 13 możliwych punktów uzyskał 14. Od
bieram legitymację, wkładam ją do torebki., nie. była
by to nauprndę wielka weścisłość: gdyż zostawiam ją
to pokoju 33P. Po kilka schodów naraz, biegnę na górę^

•
Jurek już skończył swój rysunek i w tej ch.wlP. już

leży w łóżku czytając .do poduszki" książkę Jrst mą
„Wśród ludzi" — Gorkieyo Jurek twierdzi i zupełnie
słusznie, że do pełnego wykształcenia potrzebna nam
jest znajomość literatury pt^hnej.

Dopiero teraz zauważam i to- tylko dzięki muzyce
Cajmera, że w pokojue zamontowany jest głośnik Kole
dzy informują mnie, że cały dom jest zrndiofnnizowany.
Stwierdzam, że bardzo przyjemnie jest dzięki temu spę
dzać wieczory nawet w domu ..
tycząc dobrej nocy, już teraz naprawdę żegnam

kolegów.li. Ł.

Kolacja skończona. Smalce, chleb I inne wikluały
wracają do szafy na swoje miejsce obok szczotki i pasty
do butów.

— Jutro mamy kartografię — informuje mme Jasio,
tłumai^ąc w ten sposób pośpiech z jakim koledzg sprzą
tają stoi. zabierając się do robienia rysunku Nad sto
łem pochyla się pięć. postaci., przepraszam bo Wacek
nie zupełnie Złośliwi koledzy twierdzą że myśli- oh w tej
chwih o ..uroczej reporterce". Nic więc dziwnego, że
swoją beznadziejną miną • zepsuł zdjęcie kolegom na
prawdę uczącym się.   t    :    . ,':•':'

Żegnamy naszą milą piątkę i wychodzimy do holu
polo. by jerzcze, na parterze obole- portierni zobaczyć
tuliłaę współzawudnictiaa w czystości między pokojami:

. W pokoju zastajemy tjdko trzech k-degów. Dwaj po
zostali Janusz i Wacek prumtpodobnie przyjdą w
tej chwili. I rzeczywiście: właśnie wraca z „Rewizora"
Janusz i tui za nim z dyżuru w Zarządzie Wydziało
wym, .przewodniczący — Wacek. Cała piątka w kom
plecie.

'Janusz przypomina kolegom swoje zu-ykfe założenie,
że ponieważ zbliża się godzina dwudziesta, należy .jeść
i spne" Zatem krótka kłótnia kto ma nastawić kawę
(oczywiście jak zwykle robi ta Janusz) Na stole poja
wiają się ..pożyczone" (wypadałoby już je oddać) przet
JtnJiii ^ baru mlecznigi, kubki w które Janusz rozlewa
napój. No cóż! Wypada nam tylko, powiedzieć .smacz
nego" r ziabić kolegom przyjemne zdjęcie którego nie

zamieścić w Naszych Sprawach.

, Reportaż
z „Akademika"
Chcieliśmy koniecznie pokazać Na

szym Czytelnikom, jak miuej więrej
żyją nasi koledzy w D.A. W tym ce
lu nasi reporterzy udali się do Domu
Akademickiego przy ulicy Reymon
ta 17, Na hybił trafił skierował': swe
krok do II bloku i zastanawiając się
co dalej stanęli na II piętrze przed
pokojem SSo. Wizytówka poinformo
wała że mieszka to tym pokoju pięć,u
geologów z „podstaicówkj":. koledzy
Janusz Bukowicki: Wacław Butz,
Jan Jędrzejewski, Jerzy Migier i
Adam Tabor.

Również i z uma?ow"eniem tej p:?'<-
nej dziedziny sportu nie byto z po
czątku najlepiej: nieliczne rezerwy
nie nastrajały zbyt optymistycznie.
Jednak.mimo tych trudności ne za-
łamylyśmy się, a nasza wytrwałość,
zamiłowanie i us Ina praca nad sobą
nie dały na siebie długo czekać

Dużo do zawdzięczenia mamy tu
trenerom, koi Helde, a obecnie magi
strowi Rokossowskiemu, który z za
dziwiającą 'umiejętnością i cierpliwo
ścią stara się nam wpoić podstawy
w edzy siatkarskiej. Umiejętne po
dejście do koleżanek zjednało mu o-
gólną sympatię a nam dodało otuchy
i wiary w swoje możliwości. Rowniei
5 obecne k^erownictwo stara sie nam
zapewne jak najlepsze warunki tre-
n ngowe, wypożyczając na ten cel du
żą salę OWKS u w mejsce naszej
malej salki przy ulicy Reymonta.

Projektowany dziesięciodniowy obóz
kondycyjno wypoczynkowy w przer
wie semestralnej jest dla nas jeszcze
jedną więcej zachętą do dania z sie
bie maksimum wysłku, zwłaszcza
teraz, gdy czekają na nas rozgrywki
w klasie B oraz zawody międzyuczel
niane, w których będziemy starały
się zająć jak najlepsze miejsce, by
nie zawieść pokładanego w nas zau
fania. Toteż frekwencja na treningach
z dniem każdym staje się bardziej
zadawalająca, co oczywiście wywiera
poważny wpływ na coraz to lepszą
prafię zespołu.

Lucyna Waszkiewicz ,

jak brak opieki należytej ze strony
k erownictwa, brak odpowiedniej s^ńi
treningowej co -ujemnie wpłynęło na
cały zespół, dezorganizując pracę w
kole...  •      "•

Początki działalności sekcji nie ro
kowały zbyt wielkich nadziei i mylił
by się ten, ktoby pomyślał, że sukce
sy zrodziły s'ę same z siebie Teraz
przykro jest nam wspominać o pierw-

Na zdjęciu dniżyna siatkówki żeńskiej AZS AGH wraz z trenerem mgr Rn-
kossitwskmi i kier. drużyny kolegą WU fliszem.

zespołu nieprzygotowanego należycie
do mistrzowskich bojów. Wprawdzie
krótki był okres pracy w której zre
sztą było dużo niedociągnięć takich

piłki siatkowej kobiet może się już
poszczycić pewnymi osiągnięciami.
Najlepszym tego dowodem jest wej
ście naszych siatkarek do klasy B.

Istniejąca od zeszłego roku sekcja  'szych niepowodzeniach i porażkach

Nas z es i a tka r k i

komitet zabawowy wydając za
proszenia?

*i   y
„Jedzą, piją, lulki palą.
Tańce, hulanki, swawola —
Ledwie karczmy nie rozwalą..."
Przepraszam, chcę po^iedzieć:
Akademii nie rozwalą..."  ale

byłaby to niedozwolona przeróbka
ballady. A byłoby doprawdy bli
sko tego. Co prawda Akademii nie
rozwalili, ale za to włamali się ja
cyś weseli goście do Dziekanatu
Wydziału Odlewniczego... po co?
Wiecie? Bo ja nie.

Tylko powiedzcie sami: -czy na
szą „Zabawę u Górników" musi
cechować tak straszne pijaństwo?

A przecież bawili się tylko stu
denci. A może stypendia są za
wysokie i nie ma co z nimi zrobić.
Jeśli tak, to bardzo przepraszam.

Barburkowe
refleksje ,

Tegoroczna „barburka" odzna
czała się wybitnym brakiem „lu
zu". Nic więc dziwnego, że znajo
mi płynący w potoku poszukiwa
czy odpowiedniej sali, pytali się
„czy jest tam jeszcze miejsce?"

Spotkaliśmy jednego tylko
Poldka R, który wbrew wszystkim
zapytał: „czy jest tam tłok?" Na
odpowiedź potwierdzającą (sic!)
2 radością wyrzekł: „Tak? To
•właśnie takiego, szukamy..."

Nic dziwnego „im ciaśniej tym
przyjemniej" — mówi ludowe
przysłowie.

Czv i z tego założenia wyszedł

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru, zamieszczamy dziś
opis ki!ku miast województwa krakowskiego. Koledzy z uiydzinłn Gór
niczego, oddziału eksploatacji rud i soli znajdą tutaj wiele ciekawych
wiadomości. Dowiecie się koledzy, że w Olkuszu „robią z ołowiu srebro
lub cyn^", a w Wieliczce „wyrąbują bałwany solne",

W następnym numerze dowiecie się, gdzie leży Babia Góra, a gdzie
Morskie Oko, jak z żelaza można otrzymać mosiądz. Bardzo prosto, ale
o tym za dwa tygodnie.....

WIELICZKA. Miasto murem opasane cd Kazimierza wielkiego
Króla, wsławione na całą Europę Szybami solnemi, któremi się spusz-
ezaią na dał Indzie dla wyrębowania z skat bałwanów solnych na linach,
ale prócz tego są y schody nd pierwszą Kondygnacyą. których się ró-
chuie 4ó6. Aa drugą zaś kondygnacyą; y na trzecią spuszczać się po
trzebo. Na pierwszey hindygnacyi są Kaplice S, Antoniego, y S. Ma
gdaleny z Ołtarzami z soli wyrdbidnemi. Statua Augusta II. Króla, są
y ściany zwane Szpdlei-owe, gdzie w kolumny wycindią bahedny solne,
które kiedy się łupią od ściany, y upadwą na ziemię grzmot wydalą
z siebie iak z Armat, są y ulice liczne y staynie dla koni, przy których
zrodlA wyniJcdiące z solnych skał, a woda z nich słodka, w drugim zaś
rnieyscu słona, którą ciągną do gary y z niey w&rzą soi. W tych Szy- -
bach R. 1648. ogień się był zdiął, ledwie ,w drugim roku ugaszony,
y przez dwa Roki profitu z nich żadnego nie było.

OLKUSZ Miasto -murem opasane od Kazimierza Wielkiego,
To miasto wsławione Kruszcami srebrnemi, cynowemi, y ołowidnemi,

idkoż na Przedmieściach swoich ma liczne huty, gdzie i-obią ołowie,
a  ołowiu srebro, lub cynę. Te Kruszce są wy^alezione przez Zakon
nika, S. Augustyna za czasów Kazimierza Wielkiego Króla, który zaraz
tam Miósto fundował y huty fundował, y w pierwszym Roku zaraz
6000. grzywien srebra wyrobiono, A SOOOO. Centyarow ołowiu według
Rączyńskiego. Teraz temi czasy iak Miasto zruynnwńne, tak y szyby,
gdzie kruszce kopią, wody zalały, ieszcze iednai.; niektóre huty *>ę
znaydnią ale tylko robią z tych kruszców które Starzy wyrzucali. 'Blis
ko Olkusza o, milę y ddley uykopuią w górach kamień, mosiądzowy
zwany Galmey y Gleint, który do Gdańska posyldią, a z tdmtąd do
Szwecyi.

POWIAT SĄDECKI
Ten Pou-idt iest z drugiej strony Krokowo y Wisły w górach poło

żony między Tatrami obfitującymi w kruszce y kamienie wszelakie,
zioła Aptekarskie, wody zdrowe, y znaydujący w sobie złote żyły,

SĄDECZ. Miasto murem opasane nad Dunaycem ma swego Starostę
Grodowego, który sobie, kreuie Sędziów y Officydlistow Grodzkich,
y Gród Powiatu tego tu się konserwuie W gruntach tego Miasta
znaydują koperwas y zolte żyły mdią bydż w górach, ale na erpansę
nikt nie łoży dla wynalezienia złota, ma y miedź, według Starowol-
skiego W skałach swoich znayduie wodę taką, że gdyby iey kto chciał
cokolwiek Wziąść y przenieść na msze misysce, to zaraz wzrusza pio-

,runy, chmury, y grzmoty.

Sprostowanie.    '   "'•
W poprzednim numerze, w artykule

pt.: „Z mistrzowstw indywidualnych
AGH w szachach" błędnie podaliśmy
nazwisko mistrza AGH — koi Czer-
mińskego, za co najmocniej prze
praszamy. ..

Redakcja

•iły swoich zawodników sekcje sza
chowe: UJ. Politechniki, PWSM.
AGH reprezntują koledzy: Galewicz,
mgr Dziunikowski, Kornowski, Ku-
backi, Czermiński, Fraczek, Cyrus
Wróblewski i Hadaczek. Ogólnie
przewiduje się że mistrzowstwo okrę
gu zdobędzie Jurkiewicz z UJ.

Po zakończeniu szachowego orga
nizujemy turniej warcabowy o mi
strzostwo okręgu.

Z ostatnich meczy szachowych na
szej drużyny wymienić należy spot
kanie z „Kolejarzem" Nowy Sącz.
goszczącym u nas 22. Xl. Zwycięstwo
odniosła nasza drużyna w stosunku
6:4. Wygrali partie: Zuber, Tarków-
na (w. o.) Brydak i Wróblewski Zre
misowali: Jurkiewicz, Galewicz, Kor
nowski i Czermiński.

Po trzech rundach w Wojewódzk^ej
Lidze Szachowej prowadzi „Ogniwo"
Kr. nrzed „Kolejarzem" Kr. i AZS-em
AGH.

Sekcja nasza w listopadzie zor^a
nizowała turniej szachowy o mistrzo-
etwo indywidualne okręgu krakows
kiego A.Z.Ś. Do turnieju tego zglo-
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Pod redakcją
koi. Z. Wróblewskiego

W bieżącym numerze zamieszczamy
dwuchodówkę na temat blokowania
pól królewskich.
. Termin nadsyłania rozwiązań upły
wa z chwilą ukazania się następne
^o numeru. .
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