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v^\ W rozwoju naszej Uczelni da

tą historyczną jest rok 1947,
kiedy to gościliśmy w swych
murach Pierwszego Obywatela

Polski Ludowej, ówczesnego

Prezydenta P.R.L. Tow. Bole

sława Bieruta, Tow. Ministra
Hilarego Minca i Tow. Ministra

Stanisława Skrzeszewskiego.

Wtedy zapadła decyzja poważ
nej rozbudowy Uczelni, co było

konsekwecja wielkich planów
rozbudowy i modernizacji klu

czowych przemysłów tj. górnic

twa i hutnictwa.

W wy^iku powyższego dzisiaj
na Uczelni posiadamy 42 spe

cjalizacje, podczas gdy w roku

1939 tylko, dwie.

Akademia Górniczo-Hutni-

cza koordynując współpracę
swych 8 wydziałów, obejmuje
trzy kierunki pracy i zaintere

sowań naukowych: poszukiwa

nie, eksploatację oraz wzboga

cenie (przeróbkę) surowców
mineralnych. .

Obiektywna ocena obecnych

osiągnięć naszej Uczelni, w po- '

równaiu z jej stanem z okresu

20-lecia Polski przedwrześnio-

wej pozwala na optymistyczne

przewidywania co do dalszego

jej rozwoju pod opieką Partii
i Państwa Ludowego, które do

konało wielkiej rewolucji kultu-

ralno-oświatowej. Wierzymy, że

w następnym dziesięcioleciu U-

czelnia nasza będzie rozwijała

się jeszcze lepiej, na chwałę na

szej Ludowej Ojczyzny.

ćwiczeń z mechaniki, dostosowania
programu nauczania do nowych po
trzeb gospodarki narodowej oraz wy
szukania nowych form współpracy ze
studentami. Mgr inż. Damasiewicz o-
prac^wał i wydał w formie skryp
tów „Zbiór zadań ze statyki" oraz
„Dynamikę punktu materialnego".

W roku 1948 wraz z prof. Ziembą
opracowuje i wydaje skrypt „Mecha
nika ogólna. Dynamika punktu ma
terialnego", zaś w roku 1949 skrypt
dla inżynierskiego studium zawo

dowego „Mechanika".
Mgr inż. .Damasiewicz pełnił po

nadto przeszło rok funkcję prodzie
kana wydz. Mechanizacji. Jest wice
przewodniczącym Wojewódzkiej Ra
dy Zw. Zaw. oraz zastępcą przewo
dniczącego Wojewódzkiej Komisji
Współpracy Naukowców z Robotni
kami.

Na najbliższy okres czasu mgr inż.
Mieczysław Damasiewicz kandydat
nauk technicznych poświęci się roz
^racowaniu następujących zagad
nień:

1.Wyważanie  maszyn wirniko
wych.   .

2.Oddziaływanie maszyn na- fun
damenty.

3.Doświadczalne metody badań
istniejących maszyn.

4.Metody syntezy mechanizmów
płaskich.

Opracowanie' zwłaszcza ostatniej
metody, która dotąd jest nieznana
i nie stosowana na świecie, będzie
posiadać niezwykle ważne znaczenie
dla budowania skomplikowanych
mechanizmów nowych maszyn, tak
bardzo potrzebnych naszemu krajo
wi.•

Mgr Damasiewicz należy do tych
naukowców, którzy swoją ofiarną
pracą budują nowe życie w nowej
Polsce.

Życzymy naszemu Profesorowi i
Wychowawcy dużo owocnych wyni
ków w Jego pracy.

Uzyskane z rozważania wnioski zo
stały w pracy przeanalizowane szcze
gólnie w odniesieniu do wałów kor
bowych silników szeregowych^

Praca mgr inż. Mieczysława Da
masiewicza ma doniosłe znaczene
przy projektowaniu wałów korbo
wych mechanizmów.

Piękna jest historia związana z na
pisaniem tej pracy.

Oto w 1951 r. mgr inż. Mieczy
sław Damasiewicz podejmuje zobo
wiązanie l-majo\ve ukończenia pisa
nia i przygotowania do druku po
wyższej pracy w terminie do koń-,
ca 1952 r. Jest to cenne zobowiąza
nie naukowca, który swoją twórczą
pracą buduje naukę i potęgę gospo
darczą kraju.

Zobowiązanie swoje mgr inż. Da
masiewicz wykonał przed termnem,
bo już w listopadzie 1952 r. W ro
cznicę Wielkiej Rewolucji Socjali
stycznej przedkłada Radzie Wydzia
łu Mechanizacji Górn. i Hutn. goto-.
wą pracę z prośbą o dopuszczenie
do przewodu kandydackiego.

17 maja br. odbył się końcowy e-
tap przewodu — publiczna rozprawa
kandydacka, w wyniku której Rada
Wydziału Mechanizacji Górniąfwa j
Hutnictwa przyznała mgr inż. Da-
masiewiczowi jednogłośnie stopień
naukowy kandydata nauk technicz
nych. •

Mgr inż Mieczysław Damasiewicz
to jeden z młodych lecz zasłużonych
naukowców naszej Akademii. Pracę
naukowo dydaktyczną rozpoczął on
w roku 1946 w Katedrze Mechaniki
Ogólnej Wydziałów Politechnicznych
AGH. W pracy tej przejawia ogrom
ne zamiłowanie w kierunku ścisłych
nauk technicznych, oraz poważne za
interesowanie problemami dydakty
cznymi.

W okresie od 1947—1951 organizu
je wraz z prot. Ziembą nową kste-
drę na wydziałach politechnicznych
AGH, zajmuje się wypracowaniem
metodyki prowadzenia wykładów i

17 maja br. w auli naszej Akade
mii odbyła się publiczna rozprawa
pracy kandydackiej mgr inż. Mie
czysława Damasiewicza na temat
„Wpływ udziału mas, tłoka i łącz
nika na nietłumione skrętne drga
nia własne wałów korbowych silni
ków szeregowych przy nieruchomym
wale".

W pracy tej autor rozpatruje
drgania mechanizmów płaskich z u-
względnieniem zmienności zreduko
wanego na pewien człon momentu
bezwładności. -

i
W dotychczaso^krych metodach

przyjmowano zredukowany moment
stały. Takie podejście ujmowało zja
wisko drgań w sposób mocno przy
bliżony, prowadząc do różniczkowe
go liniowego równania drgań odpo
wiadającego drganiom harmonicz
nym prostym, podczas gdy w rzeczy
wistości uwzględnienie zmienności
momentu bezwładności prowadzi do
nieliniowego równania różniczkowe
go, rozwiązanie którego ujawniło
przesunięcie środka drgań, oraz
zmienność częstości właściwej drgań
własnych w zależności od położenia
wału mechanizmu.

Rozwiązania powyższego równania
wyjaśnia wiele awarii wałów korbo
wych silników, kuźniarek, pomp tło
kowych, dalej niedokładności pracy
regulatorów sprężynowych, odśrod
kowych lub sprężynowo-ciężaro-
wych, wreszcie niedokładność od
czytów przyrządów pomiarowych ze
sprężystymi członami, służących do
mierzenia wielkości dynamicznych; Z
drugiej strony rozwiązanie ścisłego
równania drgań, jakkolwiek przybli
żone, pozwala konstruktorom prak
tykom na odpowiedni dobór para
metrów mechanizmu, aby uniknąć
lub zmniejszyć ujaw^ione w pracy
szkodliwe zjawisk^ przesunięcia
środka drgań prowadzące w wielu \
wypadkach do awarii

Obrona pracy kandydackiej

h a prócz tego wszczęto

przewody kandydackie ,nie

ąc aspirantuf krajowych i

ranicznych. Opubli kowano

ło 1400 prać naukowych, po

czników • i skryptów. W u-

iu za osiągnięcia naukowe

aszych pracowników nauko

ch otrzymało nagrody nań-

owe, a za postęp techniczny

tu. 60 pracowników nauko

wych, zarówno samodzielnych

jak i pomocniczych otrzymało

wysokie odznaczenia państwo

we. Bardzo silnie jest reprezen

towana nasza Uczelnia w Pol

skiej Akademii Nauk, gdzie 7
profesorów jest jej członkami,

ócow Naukowych.j

W dniu dzisiejszym obchodzi
my uroczystość 35-lecia istnie
nia Akademii Górniczo-Hutni-

czej. Uroczystość tę postanowi
liśmy uczcić nie stereotypowy

mi obchodami, lecz Sesją Nau
kową, której uchwały, a nastę

pnie ich realizacja będą poważ

nym przyczynkiem do wykona
nia Uchwał II Zjazdu P.Z.P.R.

W ciągu 35 lat istnienia U-
czelni da się wyróżnić trzy o-
kresy: okres dwudziestolecia

Polski sanacyjnej, okres pięcio

letniej hitlerowskiej okupacji i
okres dziesięciolecia Polski Lu
dowej.

Osiągnięcia dydakt;/czno-na-

11. b/\^v , i •—"^\ l_^^i  ^^*   ^ *^• •. *^-i i,     ^ą ,^-m i
dziestolecia Polski sanacyjnej

charakteyzują następujące cy

fry: otrzymało dyplomy inży

nierskie 795 absolwentów, prze

prowadzono 8 przewodów dok

torskich, 6 przewodów habilita

cyjnych i opublikowano około

800 prac naukowych, Z inwesty

cji budowlanych —- wykończo

no gmach główny i laboratorium

maszynowe.

Następują ponure dni okupa
cji. W listopadzie 1939 r. w spo

sób podstępny zostają zaaresz

towani profesorowie Akademii

Górniczej i Uniwersytetu Ja
giellońskiego, z których wielu
zginęło śmiercią męczeńską w
obozach koncentracyjnych.

Nadszedł upragniony dzień o-

swobodzenia Krakowa przez Ar

mie Radziecka, i zaraz, w krót

kim czasie po dokonaniu najpil

niejszych prac organizacyjnych,

przystąpiono do rozpoczęcia
pierwszego roku szkolnego. W

wolnej Polsce Ludowej. Uczel

nia rozpoczęła swą działalność

na czterech wydziałach. Obec

nie, jako Uczelnia ośmiowydzia-

łowa posiada 9 razy więcej stu

dentów, niż w roku 1939 i 5 ra
zy więcej profesorów. Bibliote

ka wzrosła 4-krotnie. Równole

gle poszły osiągnięcia dydakty-

czno-naukowe: ilość uzyskanych

dyplomów inżynierskich 4-kro

tnie większa niż za okres 20-

lecia Polski sanacyjnej. Prze

prowadzono 27 przewodów dok

torskich starego typu, 20 habi
litacji, 5 przewodów kandydac-

Prof. dr Jtti. jttięmunt Kot* a lat^ U

CZASOPISMO STUDENTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE

DWUTYGODNIK
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150 gr.
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Uczony niemiecki prof. LeutweinGmach AGH na KrzemionkachRektor podejmuje uczonego radzieckiego

Chińscy studenci AGH z  polskimi kolegami w dniu
i Maja
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Dzieci witają Konferencję  Sprawozdawczo  Wyborczą
Z. D. Z. M. P. ^a A. G. H.

ł

Wizyta Delegacji Rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Praca w kopalni doświadczalne]

było ich ^aTedwie 2'). Pracy w
37 specjalizacjach służy dzisiaj
w naszej Uczelni 112 zakładów
naukowych (przed wojną 24).
Wśród tych zakładów jest sze
reg takich, które, mimo, że po
wstały po wojnie, dosłownie z
niczego po zniszczeniu Akade
mii przez inwazję hitlerowską,
osiągnęły już dzisiaj poziom da
leko wyższy od przedwojenne
go, równający się najlepszym
zakładom światowym. Wyra
zem uztiania tego faktu jest po
siadanie przez Uczelnie wśród
swych wykładowców 7 człon
ków Polskiej Akademii Nauk
oraz uzyskanie- przez 12 pra
cowników Akademii Górniczo-
Hutniczej nagród naukowych.

Dorobek naukowy naszej U-
czelni wyraził się po wojnie w
1319 publikacjach wydanych w
ciągu 9 lat, gdy przed wojną
w ciągu lat 20 wydano ich
1128. Wśród wyników prac na
ukowych Uczelni jest szereg ta
kich, które przynoisły nie tyl
ko sławę Akademii oraz ich
wykonawcom, ale przyczyniły
się wybitnie do postępu techni
ki oraz przyniosły olbrzymie
miliardowe korzyści przemysło
wi i gospodarce narodowej. Z

jąć się musi pracy zaroui.owej
hamującej normalny tok jej
nauki. W przemówieniu Rek
tora znajdujemy też stwierdze
nie, że ilość stypendiów dla
studentów jest minimalna, że
budowa nowego gmachu Uczel
ni trwa już siedem lat i nie wi
dać jej końca, oraz że dotacje
na urządzenia i prace Zakła
dów Naukowych są niezmier
nie niskie. Stan taki ulegał pe
wnemu polepszeniu tylko w
czasach poprawy sytuacji ko
niunkturalnej przemysłów gór
niczego i hutniczego, kierowa
nych w Polsce przez kapitalizm
obcy. któremu nie zależało na
dobru naszej gospodarki naro
dowej, ale na najszybszych i
największych zyskach wywożo
nych za granicę. Gdy zaś nad
szedł wielki kryzys lat 30-tych
dola Akademii stała się szcze
gólnie ciężka.

W stosiniku do tych czasów
jakże inny obraz przedstawia
nasza Uczelnia. W związku z
olbrzymim rozwojem górnictwa
i hutnictwa, które szybko od
budowały się po ciężkich zni
szczeniach wojennych a to rea
lizacji 3-letniego i 6-letniego
Planu Gospo^arczego uzyskały

szereg nowych potężnych za
kładów i osiągnęły produkcję,
o jakiej nigdy nie było mowy
w czasach Polski kapitalistycz
nej, nastąpił niezmiernie silny
rozwój Akademii Górniczo-
Hutniczej. (Nazwę naszej U-
czełni zmieniono w ten sposób
w uwzględnieniu bardzo wiel
kiego rozwoju hutnictwa w
czasach powojennych^.

Zamiast istniejących przed
wojną tylko 2 wydziałów: gór
niczego i hutniczego posiadamy
8 wydziałów: macierzyste po
zostałe z przed wojny, Górni
czy i Metalurgiczny (dawny
Hutniczy), Geologiczno-Poszu-
kiwawczy, Geodezji Górniczej,
Odleicnictwa, Mechanizacji
Górnictica i Hutnictwa, Elek-/
tryfikacji Górnictwa i Hutnic
twa oraz Ceramiczny.

Wydziały te służą trzem za
sadniczym kierunkom pracy
Akademii Górniczo-Hutniczej,
która dostosowując się do po
trzeb Polski Ludowej 'rozwinę
ła się w Uczelnię służącą prze
de wszystkim zagadnieniom ba
zy surowcowo-mineralnej.

Te trzy kierunki to: Poszu-
kiicanie, Eeksploatacja i Prze
róbka Surowców Mineralnych.
Poszukiwaniu służy Wydział
Geologiczno - Poszukiwawczy,
Eksploatacji Wydziały: Górni
czy i Geodezji Górniczej, Prze
róbce Wydziały: Metalurgicz
ny, Odlewnictwa i Ceramicztiy
oraz częściowo Wydział Górni
czy. Wydziały Mechanizacji i
Elektryfikacji Górnictwa i Hut
nictwa służą zagadnieniom tak
doniosłej dla Eksploatacji i
Przeróbki wspanialej rozbudo
wy kopalń i hut, mechanizacji
i elektryfikacji.

W związku z wielkim postę
pem techniki utworzono na
tych Wydziałach 37 specjaliza
cji,  służących  poszczególnym

Jesteśmy wszyscy radosnymi
świadkami olbrzymiego rozwo
ju wszystkich gał^zi życia te
Polsce Ludoieej.

Jednym z najlepszych przy
kładów ogromnej różnicy jaka
da się stwierdzić pomiędzy sta
nem naiild, techniki i przemy
słu w Polsce Ludowej a w Pol
sce międzywojennej jest Aka
demia Górniczo-Hutnicza.

Założona to roku 1919, a więc
przed 35 laty Akadeciia Górni
cza w Krakowie była to stoytn
rozwoju odbiciem ówczesnej
kapitalistycznej gospodarki.

Gdy koniunktury tej gospo
darki były lepsze, przemysł do
magał się , inżynierów górni
czych i hutniczych, gdy nadcią^
qały nieuchronne w gospodarce
kapitalistycznej kryzysy, ata
kowano Akademię za to, że
produkuje zbyt wielką ilość in
żynierów. Ponieważ między
czasem wstąpienia studenta do
Akademii a ukończeniem stu
diów upływało kilka lat, przy
czym przecięttny czas studiów
na Akademii w czasach mię
dzywojennych trwał zamiast
przepisane cztery lata ponad 6
lat, następowały ciąyłe konflik
ty, które ut^udniały pracę U-
czelni.

Mówił też z goryczą o tych
konfliktach w swoim przem^
wieniu na inauguracji dnia 7
grudnia 1929 połączony z ob
chodem 10-lecia Uczelni zasłu
żony pierwszy Rektor Akade
mii znakomity matematyk
prof. A. Hoborski. W tym prze
mówieniu ilustrującym dosko
nale ówczesny stan Uczelni
znajdujemy też bolesne stwier
dzenie odpowiedzi na zarzuty
przemysłu, że głównej winy u-
czelnianego przedłużania czasu
studiów studentów należy do
patrywać się to ubóstwie naszej
młodzieży, która dla zapewnię^

W Zakładzie Przeróbki Mechanicznej

Studenci w kombinezonach górniczych (1 Maj)

Sekcje sportowe A~

Wizyta Delegacji Rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Metalografii

demia Górniczo-Hutnicza w Jej rozwoju
Prof. AGH Y.WLERY GOETEL
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Kolonia  w Krościenku

Dzieci piacowmhów AGH na koloni^ch letnich
Kioscienku

ana młodzieży przez personel
naukowy AGH, wydanie w
czasie powojennym ju^ ponad
100 skryptów oraz coraz to
lepsze zaopatrzenie Biblioteki
Głównej AGH liczącej już po
nad 50000 tomów i bibliotek
Zakladóta. W Katedrach Mar-
ksizmu-Leninizmu oraz, Eko
nomii Politycznej uzyskuje
młodzież wykształce^ie ideolo
giczne. W Studium Języków
obcych możliwość zapoznania
się z językami, w Studium Woj
skowym wykształcenie wojsko
we, w Studium Wychowania
Fizycznego polepszenie kondy
cji fizycznej, w trzech Ośrod
kach Terenowych Szkolenio
wych w Goszycach, w Kroś
cienku n/Dunajcem i Zafcopa-
nym możliwość odbywania
ćwiczeń terenowych, geologicz
nych i geodezyjnych. Dla speł
niania wielkich zadań tak po
tężnie rozwijającej się Uczelni,
odpowiednio powiększono i u-
sprawniono pracę personelu
administracyjnego i pomocni
czego, pracującego ofiarnie i

'Zljldąjnie. Rozległą pracę spo-
lfi^.ę**-\jitrykonują obok Organi^_
^żaćjVMłodzieżowych, Zakłado

wa Organizacja Związkowa
Związku Nauczycielswa Pol
skiego, Rada Kobiet, Towarzy
stwo Przyjaźni Polsko-Radziec-
kiej, Komitety Frontu Naro
dowego i Obrońców Pokoju.
Przedmiotem szczególnej du
my AGH jest działalność Ko
mitetu Współpracy Naukowców
z Robotnikami- utworzonego u
nas w 1949 r., jako pierwszej
w Polsce tego rodzaju organi
zacji. Komitet ten osiągnął w
pomocy dla racjonalizatorów,
nowatorów i przodowników
produkcji oraz umowach o
współpracy socjalistycznej po
między Zakładami Naukowymi
AGH i Zakładami Produkcji
tak wybitne wyniki, że został
uznany przez Centralną Radę
Związków Zawodowych za
przodujący Komitet w Polsce.
Łączność Uczelni z inżyniera
mi pracującymi w przemyśle
górniczym i hutniczym i po
krewnych utrzymuje Stówa- •
rzyszenie Wychowanków AGH.
Tak wielki rozrost Uczelni wy
magał rozbudowy jej gmachów
i urządzeń.  Po odbudowaniu

czelnia realizuje już silniej
wielkie hasło Pierwszego Kon
gresu Nauki Polskiej powiąza
nia nauki z życiem. W pracy
naukowej naszej Uczelni do
brym objawem jest też coraz
to silniejsze włączanie się mlo-

, dzieży w nurt pracy naukowej
w Kołach Naukowych a ostat
nio w Studenckim Towarzyst
wie Naukowym.

W tak silnie rozwijającej się
Uczelni studiuje obecnie wielo
krotnie większa ilość młodzie
ży jak przed wojną. Dla zo
brazowania tego wzrostu wy
starczy przytoczyć fakt, że w
samym roku akademickim
1951/52 ukończyło AGH 22
proc. całej ilości inżj/nieróio,
którzy ukończyli Uczelnię od
początku jej istnienia, i wszy
scy ci inżynierowie znaleźli
nieztołocznie pracę w przemy
śle lub w instytucjach nauko
wych, gdzie toielu z nich pra
cuje już na toybitnych stanowi
skach. Zmienił się też korzyst
nie skład studiującej młodzie
ży. Gdy przed wojną ilość mło
dzieży pochodzenia robotniczo-
chłopskiego studiująca na A-
fcudemii Górniczbj ~byla z^iilcó2-
ma, w ostatnim roku przyjęto
do Uczelni 44.5 proc. młodzie
ży pochodzenia robotniczego,
24.5 proc. młodzieży pochodze
nia chłopskiego i 28 proc. inte
ligencji pracującej. Zmieniło
się też wybitnie na korzyść po
łożenie materialne młodzieży.
74 proc. nowaprzyjętych stu
dentów otrzymało w ostatnim
roku stypendia całkowite i czę
ściowe, 12 proc. stypendia mie
szkaniowe, 47 proc. otrzymało
miejsca w Domach Akademic
kich (przed wojną niespełna 20
proc). Akcja stołówkowa, zdro
wotna, rozwój życia sportowe
go w rozmiarach nieznanych
przed wojną uzupełnia ten ob
raz. W uzyskaniu tak poważ
nych osiągnięć ma niemały u-
dział czołowa organizacja mło
dzieżowa Związek Młodzieży
Polskiej, a nadto Zrzeszenie
Studentów Polskich i Akade
mickie Zrzeszenie Sportowe.

W uzyskiwaniu przez mło
dzież dodatnich wyników prze
biegu i ukończenia studió^ do
pomaga troskliwie prowadzo
na akcja rekrutacyjna, posta
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które zaoszczędziłem, udzielając le—
kcji. Przez pierwsz^-KiuMi^o-Bh ,">s^
głem znaleźć mieszkania, któreby
odpowiadało moim możliwościom fi
nansowym.. Znalazłem wreszcie kąf
do spania u dozorcy dorfiu przy uL
Floriańskiej* 16, dzieląc się tym
schronieniem ze swoim serdecznym
kolegą, z którym spaliśmy na jed
nym łóżku (prócz nas w pokoju mie
szkały 3 osoby z rodziny dozorcy).
Obiad w naszym życiu studenckim
w okrese studiów należał do rzadko
ści. Na taki „luksus" mogliśmy po
zwolić sobie tylko w niedzielę. Po
trzech miesiącach studiów w takich
warunkach musiałem zrezygnować z
pobytu w Krakowie i objąłem posa
dę kreślarza w Sosnowcu, mieszka-r
jąc w Dąbrowie Górniczej. Dojeż
dżałem wówczas na niektóre popołu
dniowe wykłady, a przede wszyst
kim na ćwiczenia, do Krakowa, po
wracając po ich odbyciu do Zagłębia
w nocy. Wreszcie dobrnąłem szczę
śliwie do końca roku i zaliczyłem
pierwszy rok studiów. Po wakacjach
zacząłem studiować w dalszym cią
gu, czerpiąc ze skromnych oszczęd
ności. Ja i moi 'koledzy, będący w
podobnej sytuacji materialnej, nia
mogliśmy opłacać wysokiego czyn
szu za mieszkanie, wpadliśmy więc
na dość śmiały pomysł — zainsta
lowaliśmy się ni mniej ni więcei tyl
ko na Wawelu „okupując" jedną z
pustych sal w daw^m bud^nku no-
szpitalnym. W krótkim czasie sala za
pełniła się do 13 współlokatorów.
Jedyną, zresztą problematyczną,
„satysfakcją" naszego pobytu na Wa
welu było podawanie adresu. Na py
tanie gdzie mieszkam, odpowiadałem
„w Krakowie na Zamku Królew
skim". „Audueates fortuna iuvat" —
wkrótce stan naszego posiadania po
większył ^się o dwie sale. W ten spo
sób j^owstał zaczątek przyszłego „do
mu akademickiego". Warunki miesz
kaniowe były jednak fatalne. Zimno
zwłaszcza dawało nam się we znaki,
wobec tego. własiwm „sumptem"
wybudowaliśmy jeden wielki piec.
Niejeden z nas swe studia o głodzie
i w zimie przypieczętował ciężką
jchorobą, z których wielu śmierć u-
wolniła od dalszych trudów życia.

Przeszliśmy twordą szkołę życia,
nigdy jednak nie tracąc wiary w le
psze jutro. Polska Ludowa nie za
wiodła nszych nadziei, wynagradza-
rizając nas za przebyte trudy w o-
k*-esie lat studenckich. '

(Dokończenie na slr. 6)

leżanek a na całej Uczelni stanowią
one 18 proc. ogólnej ilości studen
tów. A już na groteskę wprost za
krawa fakt chełpienia się owym „je
dnolitym składem narodowościo
wym" (sprawozdanie 1938/39, sft\ 72),
które mu Uczelnia zawdzięczała „nor
malny tok pracy"... „bez żadnych za
kłóceń" w okresie stosowania repre
sji wobec mniejszości narodowych.
Obecnie na Uczelni naszej studiuje
około 100 obcokrajowców ' siedmiu
narodowości: Chińczycy, Koreańczy
cy, Czesi, Bułgarzy, Rumuni, Wę
grzy i Albańczycy.

Dziś młodzież nasza nie zawsze
zdaje sobie sprawę z tego, jak cię
żko borykało się z trudnościami ma
terialnymi pokolenie, do którego na
leży wielu z naszych profesorów, do
którego i ja się zaliczam.

Młodzi, studiujący obecnie w mu
rach pięknie rozbudowanej Uczelni
w radosnym trudzie zdobywają dy
plomy inżynierskie, magisterskie, czy
naukowe, nie uświadamiając sobie
niejednokrotnie, w jakich warun
kach kształcili się ich poprzednicy.

A przecież nic „w trwałym trudzie
pracy tak nie pokrzepia, jak retro
spektywny pogląd na dobę miniona"
— zauważył trafnie zasłużony prof.
dr. A. Hoborski, ówczesny rektor*AG
i wielki przyjaciel młodzieży. 1 dla
tego w uroczystym dniu święta 35-
lecia Uczelni napływają-wsromnie-
riia z okresu naszych studiów w tej
Uczelni.

Na krótko zajmę Waszą — Drodzy
Studenci — uwagę moimi niezbyt
wesołymi wspomnieniami, jako stu
denta ówczesnej Akademii Górni
czej.

Po ukończeniu szkoły. średniej w
Dąbrowie Górniczej,"" szkoły mającej
piękne tradycje postępowe, postano
wiłem studiować górnictwo. Na de
cyzję moją wpłynął w dużej mierze
fakt, że wychowałem sę w środowi
sku robotniczym i patrzyłem na cię
żkie życie mego ojca. Zagłębie Dąb
rowskie w owym czasie było widow
nią walki dwóch światów: skrajnej
nędzy robotniczej i tuczących się nią
przedstawicieli kapitału zagraniczne
go. Jaskrawym przykładem eksploa
tacji pracy polskiego robotnika i ra
bunkowej gospodarki surowcami mi
neralnymi były między innymi ko
palnie Dąbrowy Górniczej „Reden" i
„Paryż" (obecnie „Gen. Zawadzki").
Po złożeniu egzaminu konkursowego
rozpocząłem studia na Wydział^
Górniczy/h AG w Krakowie, zdany
wyłącznie na własne siły, przystępu
jąc do studiów z 50.— zł w kieszeni,

Ciekawe i pouczające może być dla
nas zestawienie warunków material
nych młodzieży studiującej obecnie
w Akademii Górniczo-Hutniczej z
tymi, które istniały w Polsce przed-

( wrześniowej. Jakże ponurą wymo
wę ma fakt, że rząd sanacyjny nie
doceniał znaczenia tak ważnej pla-
cówki naukowej, skąpiąc pieniędzy,
które by zapewniały jej stały roz
wój; nie starano się o rozbudowę za
kładów naukowych i budowę nowe
go gmachu, redukowano także do
minimum kredyty na pomoce nau
kowe, nie przyznawano dotacji. Dla

'przykładu podam, żexgmach główny
AG budowano 16 lat

W przemówieniu ówczesnego rek
tora prof. A. Hoborskiego w dniu
jubileuszu 10-lecia („Przegląd Gór-
niczo-Hutniczy"i 1930 r. str. 83) czy
tamy: „Sprawa własnego gmachu
Akademii stanowi osobną i to jak

"najczarniejszą kartę naszej historii w
ubiegłym dziesięcioleciu".

W okresie 10-lecia Polski Ludo
wej, oprócz odbudowy częściowo
spalonego II piętra i nadbudowy III
piętra gmachu głównego, wybudowa
no i oddano do użytku cztery pawi
lony (Ai, At, Bi, B-0, trzy hale (A, B,

. i Odlewnicza na Podgórzu) oraz ko
palnię doświadczalną, której oddanie
do użytku nastąpi 20 czerwca br.

W sprawozdaniach rektorów, ogła
szanych między 1320 a 1932 r., wy
raźnie zaznacza się dążenie rządu
sanacyjnego do hamowania rozwoju
młodych kadr inżynierskich, którym
ówczesne państwo polskie, całkowi
cie owładnięte przez kapitalistów
krajowych i zagranicznych nie było
w stanie zapewnić pracy. Wymow
nym tego dowodem jest fakt, że w
roku 1951/52 Akademia Górniczo-
Hutnicza oddała więcej inżynierów
do przemysłu, niż za cały okres 20^
lecia Polski sanacyjnej. ,

. Wydział Górniczy ukończyła za o-
kres 20-lecia jedna studentka, gdyż
początkowo nie dopuszczano na
Akademii wcale kobiet do studiów,
a potem wprowadzono dla kobiet
„numerus elausus" ustalając dla
nich 8 miejsc „dla uniknięcia kon
kurencji z mężczyznami" jak czy
tamy w sprawozdaniu rektors^im
za rok 1921/22, str. 60.

W okresie 10-lecia Polski Ludowej
Wydział Górniczy ukończyło 29 ko

Prof,

Zygmunt Kowalczyk

Rektor AGH.

denci mieszkali albo na tzw. stan
cji (prywatnie) lub w opłakanych
warunkach w bursie na ul. Garbar
skiej 8, przy placu Jabłonowskich,
oraz w t.zw. „Baszcie Złodziejskiej"
na Wawelu. Podobnie atrakcyjne
pomieszczenie mieli nasi w budyn
kach klasztoru przy ul. Skałecznej.

A teraz. Wprost z mrocznego ko
rytarza budynku głównego wchodzi
my w jasne ściany nowych bloków
Uczelni. Ob. Góralczyk pokazuje mi
widoczne za oknem budynki Domu
Akademickiego „Jedność" i budują
ce się nowe pawilony. Tak. Teraz
jest zupełnie inaczej.

Opracował A. Czarnecki •.

uczelnia w Polsce. W Komitecie Or
ganizacyjnym byli prof. Hoborow-
ski, prof. Morozewicz i prof. Dawl-
dowski. Ob. Góralczyk był zaanga
żowany do Akademii w październi
ku jako „starszy pedel" — woźny.
Początkowo Akademia miała swoje
budynki przy ul. Loretańskiej, Smo
leńsk, Skałecznej, a potem na Krze
mionkach. Nowy gmach przy Alei
Mickiewicza powstał w „rekordo
wym" czasie około szesnastu lat
Przeniesiono się do niego 20 paź
dziernika 1929 r.

Studentów było niewielu. Począt
kowo czterdziestu, potem stu, a w
momencie wybuchu wojny było oko-
ł: pięciuset studentów. Ob. Góralczyk
dobrze pamięta pierwszych studen
tów Akademii, nieżyjących już Do-

Najstarszy pracownik A. G. H. ob. Góralczyk i najmłodszy student Skiba
Zbigniew — Wydz. Górn. rok 1.• ^.

bl^^yka i Michejdę, dobrze pamięta
oóećhego dziekana Wydz. Górnicze-

' go Politechniki Gliwickiej Dykacza.
Większość studentów przyjechała na
studia z Leoben (Austria). Niewielu
pozostało z najstarszych wykładow
ców Akademii, jak profesorowie
Chromiński, Goetel, Krauze./

Z zainteresowaniem pytam mego
rozmówcę o warunki bytowe stu
dentów w okresie międzywojennym.
Nie było dobrze. Opłata egzamina
cyjna wynosiła ponad trzy złote, co
było równe konieczności odmówie
nia sobie przez tydzień obiadu. Wy
sokie opłaty wpisowe. Pierwsi stu-

Przystanąłem kiedyś w łączniku
między budynkami A i Ai. Na bu
dowie sąsiedniego bloku uwijali się
robotnicy, zajeżdżały samochody
ciężarowe, wozy i furmanki. Po
chwili stanął obok pewien miły
starszy pan, znacie go wszyscy —
to portier naszej Uczelni — ob. Jó
zef Góralczyk najstarszy pracownik
Akademii Górniczo — Hutniczej.

Korzystając z okazji zacząłem wy
pytywać go o jego wspomnienia z
pierwszych lat pracy.

35 lat temu to znaczy w 1919 r..
została założona pierwsza tego typu

profesorów, studentów i pracowników administracyjnych

^romocja oficerów na AGH

Prof.  Biernawskl w Laboratorium Instytutu  Obrabiarek I Obróbki
Skrawaniem

szczegółowych na 15-tu Se
kcjach kapitalnego zagadnie
nia „Poszukiwanie, Eksploata
cja i Przeróbka Surowców ze
szczególnym • uwzględnieniem
Surowców ubogich i Zastęp
czych". Zagadnienie to będzie '
rozpatrywane na tle porówna
nia osiągnięć AGH w Polsce
Ludowej w porównaniu z okre
sem przedwojennym, oraz dla
ustalenia wytycznych dalszych
prac Uczeni, w związku z u-
chwalami 2-go Zjazdu PZPR,
na którym zostało za jeden z
pierwszych planów wysunięte
zagadnienie naszej bazy su
rowcowej. Z Sesją Naukową
AGH będzie połączony 3-ty
Zjazd Naukowy Stowarzysze
nia Wychowankóto AGH, któ
rzy uchroały Sesji zaniosą w
teren dla ich realizacji, nadto
nastąpi otwarcie Wystawy
Osiągnięć AGH za okres 10-cio
lecia Polski Ludowej na tle 35-
lecia Uczelni i Otwarcie nowo-
zbudowanych gmachów labora
toriów Wydziałów Mechaniza
cji i Elektryfikacji AGH z uru
chomieniem Kopalni Doświad
czalnej. Zakończy imprezy wy
stęp naszego Studenckiego Ze
społu Pieśni i Tańca, który ma
tak piękne osiągnięcia w swej
działalności. Akademia Górni-
czo-Hutnicza liczy na udział
młodzieży w tych dla rozwoju
Uczelni tak ważnych impre
zach. Abyśmy wspólnymi siła
mi przyczynili się do postępu
nauki techniki i przemysłu tak
wspaniale się rozwijającej dzię
ki poparciu Partii, Rządu i spo
łeczeństwa budujących system
sprawiedliwości społecznej, po
stępu i szczęścia ludzkości-so-
cjalizm. WALERY GOETEL

gii, Anglii, Belgii, Holandii,
.Francji, Szwajcarii, * Austrii,
Włoch, Egipcie i Stanach Zje
dnoczonych. Jeden z naszych .
profesorów otrzymał przed kil
ku laty godność doktora nauk
honoris causa w Akademii
Górniczej w Ostrawie w Cze
chosłowacji. Wyrazem rosnące
go dla AGH uznania za grani
cą jest studiowanie w naszej
Uczelni grup studenckich
Albańczyków. Bułgarów, Chin- ,
czyków, Czechów, Ko^eańczy
ków, Rumunów i Węgrów. Co- ~
raz liczniej wyjeżdżają nasi
studenci i absolwenci na stu
dia za granicę, szczególnie na.
studia aspiranckie w ZSRR.
W powyższym wielkim rozwo
ju AGH istnieją oczywiście je
szcze poważne braki i niedo
ciągnięcia. Były one przedmio
tem Konferencji i Narad urzą
dzanych na Uczelni w związku •
x podsttmowaniem osiągnięć w
roku 10-cio lacia Polski Ludo
wej oraz rozpatryyianiem tez
lX-go Plenum KĆ PZPR oraz
11-go Zjazdu PZPR, które '
stanowią tak doniosłe wydąrze-
me polityczne w naszym życiu.
Na zebrp.niach tych rozpatry
wano . zagadnienia AGH w
trzech działaeh: dotychczaso
wych osiągnięć, braków i nie
dociągnięć oraz wskazań dla
dalszej działalności. Prace te
będą podstawą dla dalszego
rozwoju Uczelni.

W 10-lecie Polski Ludowej "'
i w rocznicę 35-lecia, swego
istnienia urządza Akademia
G:rniczo-Hutnicza w dniach
19 i 20 czerwca szereg imprez:
Sesję Naukową, poświęconą
rozpatrzeniu w 5-ciu referatach
podstawowych i 96 referatach

częściowo spalonego i zupełnie
przez hitlerowców spustoszo
nego gmachu głównego AGH,
przy Al. Mickiewicza 30, przy
stąpiono do zasadniczej rozbu
dowy Uczelni, no podstawie
wielkolinijnego planu rozbudo-'.
wy. Dla ruszenia tej akcji z
miejsca pierwszorzędne znacze
nie miały odwiedziny Uczelni
w r. 1947 przez Prezydenta
Bolesława Bieruta, który w
towarzystwie ministra Min-
ca i Ministra oświaty Skrze-
śzewskiego, zapoznał się szcze
gółowo ze stanem oraz potrze
bami Uczelni i udzielił swego
poparcia w realizacji planu roz
budowy. W dotychczasowej
rozbtidowie powiększono po
jemność budynków laborato
ryjnych Uczelni w porównaniu
do stanu pr^edwojennego o
110 proc. Budynki te zaopatrzo
no w hale maszynowe oraz do
świadczalną kopalnię gdzie
zmontowano i oddano do u-
żytku naukowego i dydaktycz-
nego .nowoczesne maszyny gór
nicze. Nadto zbudowano S no
woczesnych Domów Akademic
kich i I Dom Profesorski.

Coraz taj silniejszy kontakt
Z zagranicą wyraził się w li
cznych odwiedzinach naszej
Uczelni przez uczonych zagra
nicznych, na czele ze znakomi
tymi uczonymi radzieckimi,
którzy wygłaszali odczyty i u-
dzielali nam swych cennych
rad. Nasi pracownicy wyjeż
dżali w czasie powojennym na
Kongresy i Zjazdy Naukowe
oraz zwiedzali Zakłady Nauko
we ' w ZSRR, Czechosłowacji,
Węgrzech, Rumunii, Niemiec
kiej Republice Demokratycz
nej, Bułgarii, Szwecji, Norwe
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Wśród innych prac Prof. Dr A.
Krupkowskiego i jego współpra-

. cowników wykonywanych w Za
kładzie Metali wyróżniają się te,
które poświęcone są anizotropii
metali. Problem ten jest szczegól
nie ważny dla plastycznej prze
róbki metali, gdyż własności me
chaniczne, tworzywa metalowego
związane są niewątpliwie ze sto
pniem anizotropii czyli z tak zwa
ną teksturą. Nowa metoda bada
nia anizotropii metali opracowa
na przez Prof. Dr A. Krupkow
skiego polega na wycinaniu z
tworzywa metalowego okrągłych
próbe|| w .różnych kierunkach i
obserwacji jaką postać prz^jmuje
ich przekrój poprzeczny w czasie
ich rozciągania. W metalach ani-
zotrepowych można zauważyć
tworzenie się elips w przekrojach
próbek, które są miarą anizotro
pii.

Prof. Dr A. Krupkowski zo
stał delegowany przez Polską
Akademię Nauk w roku 1952 na
Międzynarodowy Zjaza Metalur
giczny do Budapesztu. Na Zjeź
dzie tym Prof. A. Krupkowski
zreferował własną pracę na te
mat procesów metalurgicznych
przebiegających w ciekłych me
talach; została ona ogłoszona w
styczniowym numerze 1953 r.
czasopisma węgierskiego Koha-
szati Lapok.

wchodzącego w skład Instytutu
Podstawowych Problemów Tech
niki Polskiej Akademii Nauk. W
zakładzie tym w ciągu ostatnich
dwu lat wykonano pod kierun
kiem i przy współudziale Prof.
Dr. A. Krupkowskiego szereg
cennych I prac naukowych. Na
szczególne wyróżnienie zasługuje
opracowana przez Prof. Dr A
Krupk^wskiego pierwsza w świe
cie teoria rektyfikacji cynku. W
teorii tej Prof. A. Krupkowski
dał pełny obraz zjawisk Jakie za
chodzą w kolumnach rektyfika
cyjnych w wyniku której otrzy
muje się cynk o czystości 99,99"/.
Osiągnięcia pracy Prcf. Dr A.
Krupkowskiego będą realizowane
w Hucie Wełnowiec przy współu
dziale Mgr. Inż. Fika zgodnie z
socjalistyczną umową. W Zakła
dzie Metali opracowana została
nawskr:ś oryginalna metoda 0-

. znaczania stopnia mikrosegregacji
w metalach i stopach na drodze
elektrochemicznej. Autorami tej
metody są,Prof. Dr. A. Krupkow
ski i Mgr. A. Piotrowski, pozwa
la cna określić aktywne składniki
stopu czynne elekrochemicznie.
zarówno w stopach żelaza jak i w
innych metodach. Naukowy Zjazd
Hutników zalecił wdrożenie tej
metody do praktyki hutniczej a
w szczególności do procesów ho
mogenizacji.

Prof. dr A. Krupkowski
Prof. Dr Aleksander Krupkow-

ski od chwili ^trzymania godno
ści cłonka rzeczywistego Polskiej
Akademię Nauk rozwinął aktyw
ną działalność w zakresie organi
zacyjno - wydawniczym oraz w
dziedzinie nauki. W porozumieniu
z Polską Akademią Nauk Prof.
Dr A. Krupkowski zorganizował
Komitet Hutnictwa, który zajmu
je się bieżącymi problemami hu
tniczymi oraz wytycza kierunki
prac naukowo-badawczych szcze
gólnie ważnych dla gospodarki
narodowej. Jako przewodniczący
Komitetu Hutnictwa Prof. Dr A.
Krupkcwski na zlecenie Polskiej
Akademii Nauk zorganizował w
dniu 5, 6 i 7 czerwca 1954 ir. Na
ukowy Zjazd Hutników w Hucie
im. Lenina poświęcony zagadnie
niom polepszenia wytwarzanej
stali i żeliwa pod hasłem walki
o jakość produkcji hutniczej.

Prof. Dr A. Krupkcwski jako
naczelny redaktor uruchomił w
r. 1952 kwartalnik na najwyż
szym poziomie naukowym pod
nazwą Archiwum Górnictwa i
Hutnictwa, jest to pierwsze tego
rodzaju czasopismo wydawane w
Polsce.

Na uwagę zasługuje działalność
Prof! Dr A. Krupkowskiego jako
organizatora   Zakładu  Metali

szczególnych map zagadnień tecłi-1
nologicznych w ujęciu naukowym,
technicznym i ekonomicznym.
Mapy te umożliwią pełną i całko
witą koordynację prac naukowo-
badawczych wszelkich placówek
naukowych w zakresie określonej
dyscypliny w całym kraju.

Dalsze prace to prace nad hi
storią nauk technicznych, i bio
grafiami wybitnych polskich u-
czonych.    1

Osobiście pracuję nad zagadnie-;
niem tzw. pracy właściwej skra
wania, gdzie pragnę na • drodze
badań fizykalnych i teorii plasty
czności poznać prawa rządzące
zjawiskami zachodzącymi podczas
skrawania z ppnktu widzenia
energetycznego.

Drugim zagadnieniem, nad któ
rym pracuję — ^m spieki cerami
czne. Nad tym tak ważnym zaga
dnieniem pracuję z kolektywem
pracowników Katedry i Instytu
tu: mgr inż. A. Józefikiem, mgr
inż. T. Gibasem i mgr inż. K. Za-
leskim, korzystając z uprzejmości
prof. dr J. Konarzewskiego, ze
zwalającego na częściowe korzy
stanie z jego urządzeń, jak rów
nież Jego pomocy przy otrzymy
waniu pewnych surowców i urzą
dzeń..•

Spieki ceramiczne to materiał
narzędziowy , otrzymywany z su
rowców krajowych, który w du
żej mierze zastą^i drogie spieka
ne węgliki metali. Całkowite o-
panowame technologii wytwarza
nia spieków ceramicznych na ska-
lę przemysłową da wielomiliono
we oszczędności oraz przyczyni
się do znacznego ograniczenia im
portu drogich deficytowych meta
li używanych do wyrobu wkładek
z węglików spiekanych metali:
wolframu, tytanu \ kobaltu.

W wyniku usilnych prac nad
technologią wytwarzania spieków:
ceramicznych dnia 5 czerwca br.
po raz pierwszy otrzymaliśmy
spiek ceramiczny, który skrawa-
jąo średnio twarde ^eliwa go -śra1 • —
dnia szybkością 150 m min. przy
głębokości 1 mm i posuwie
0,2 mm/obr. pracował 130 mmut
bez wy kruszeń, wykazując tym
samym całkowitą zdolność do
skrawania żeliwa w warunkach
jakich normalnie pracują węgliki
spiekane metali.

. Cały kolektyw, oznajmiając z
radością o tym osiągnięciu pol
skiej nauki i techniki, ofiarowując
owoce swej pracy na X-cio lecie
Polski Ludowej pragnie tym sa
mym wyrazić głębokie przywiąza
nie do Partii, Rządu, do ukocha
nej Ojczyzny Ludowej. .j

Mam krótko opowiedzieć jak
pracuję w Polskiej Akademii
Nauk. Muszę przede wszystkim
stwierdzić, że w chwili kiedy do-

. wiedziałem się o powołaniu mnie
na członka korespondenta PAN
odczułem wielką radość, że toój
dorobek naukowy został tak wy
soko oceniony. Jednocześnie u-
świadomiłem sobie, że od tej
chwili ciążyć będzie na mnie obo
wiązek prowadzenia prac nauko
wych na wysokim poziomie, jak
również obowiązek silnego od
działywania na moje najbliższe
otoczenie w Katedrze Mechanicz
nej Technologii AGH, jak również
w Instytucie Obrabiarek i Obrób
ki Skrawaniem, ażeby produkcja
naukowa moich młodszych- towa
rzyszy i kolegów stała na możli
wie najwyższym poziomie. W Pol
skiej Akademii Nauk powierzono
mi odpowiedzialne i zaszczytne
stanowisko przewodniczącego Sek
cji Ogólnych Podstaw Technologii •
Budowy Maszyn w IV Wydziale
PAN. Trzeba było zorganizow^
Sekcję, zaprosić najwybitniejszych
pracowników nauki z różnych ga
łęzi technologii, a więc specjali
stów z zakresu obrabiarek, obrób
ki skrawaniem, obróbki plastycz
nej, odlewnictwa, spawalnictwa
i obróbki cieplnej. Trzeba było
zorganizować zebrania naukowe,
zająć się pianami prac naukowo
badawczych w sensie opracowa
nia, jak ja to nazywam, general
nej mapy topograficznej zaga
dnień. Idea ta została przyjęta i
poszczególni wybitn* specjaliści
zajęli  się  opracowywaniem po

We wszystkich tych
pracach utrzymujemy stałą łącz
ność z główną instytucją geologi
czną Centralnym Urzędem Geolo
gicznym. Prace'te ułatwiają fakt,
że na czele CUG stoi profesor
AGH dr inż. A. Bolewski. W ten
sposób staramy się spełnić nasze
zadania wobec niezmiernie waż
nego problemu jakim jest dla ży
cia gospodarczego Polski Ludowej
należyty rozwój nauk geologicz
nych. Dla pracy tej uzyskaliśmy
nowy silny bodziec w uchwałach
IX Plenum KC PZPR oraz II Zja
zdu PZPR, które wytyczyły jako
jedno z głównych zagadnień pra
ce nad podniesieniem stopy życio
wej człowieka, pomnożenie bazy
surowcowo-mineralnej Polski Lu
dowej.

tetu Geologicznego, w którym
pracuję w charakterze zastępcy
przewodniczącego, zmierzają w
drugim z wymienionych kierun
ków.

W Komitecie Geologicznym III
Wydziału PAN powierzono mi w
szczególności kierownictwo zespo
łu geologicznego dla spraw go
spodarki wodnej. Zagadnieniami
tej gospodarki tak zasadniczego
znaczenia dla rozwoju wszelkich
rodzajów przemysłu oraz zaopa
trzenia w wodę pitną i użytkową
osiedli przemysłowych, robotni
czych, miast i wsi, zajmuje się
specjalny międzywydziałowy Ko
mitet Gospodarki Wodnej PAN.
Nasz zespół opracowuje dla tego
Komitetu referaty geologiczne,
które mają znaczenie podstawo
we dla całych prac Komitetu (za
gadnienia hydro-geologiczne bi
lansu wodnego, wód artezyjskich,
gruntowych, warunków geologicz
nych budowy *apór oraz zbiorni
ków wodnych, surowców mineral
nych w łożyskach rzek projekto
wanych zbiorników, kanałów itd.)

Drugim zespołem, którego kie
rownictwo mi powierzono, jest ze
spół dla spraw powstania rud.
Jest to znowu zagadnienie kapi
talnego znaczenia dla życia go
spodarczego Polski Ludowej, a to
w dziedzinie wyjaśnienia genezy
rud żelaznych jak i nieżelaznych,
co z kolei odgrywa wielką rolę w
poszukiwaniach nowych złóż rud
i powiększaniu zasobów rud zna
nych. W tej dziedzinie w dłuż
szej pracy zespołu doprowadzamy
do koordynacji rozproszonych dor
tychczas prac i mamy nadzieję w
niedługim czasie stworzyć stałą
placówkę naukową poświęconą
wyłącznie pracom nad genezą złóż
rud.

Trzecim zagadnieniem, które
opracowuję wraz z szeregiem
współpracowników jest Atlas Pa-
leograficzny Polski. Opracowanie
takiego Atlasu ma podstawowe
Znaczenie dla wszelkich nauk geo
logicznych tak teoretycznych jak
i praktycznych. Dotychczas zosta
ły opracowane plansze i teksty
karbonu (prof. AGH dr inż. T.
Bocheński), czw^rtorzędu (prof.
UJ dr W. Szafer i dr Srbdonio-
wa), w toku jest opracowanie
miocenu (prof. AGH dr J. Krach).

Ażeby sobie zdać • należycie
Sprawę z zadań Polskief Akade
mii Nauk trzeba przypomnieć, że
ta najwyższa nasza instytucja
naukowa powstała na podstawie
prac I Kongresu Nauki Polskiej
z roku 1951. Kongres ten, który
zgromadził pracowników ze wszy
stkich działów nauki z całej Pol
ski uchwalił jako naczelną wyty
czną dla prac naukowych, tak
wspaniale się rozwijających w
Folsce Ludowej „związanie nauki
z życiem".

W naukach geologicznych prze
wrót dokonany przez pierwszy
Kongres Nauki Polskiej był szcze
gólnie doniosły. Wszak chodziło
o to. czy nauki te będą nadał o-
graniczały się tylko do prac teo
retycznych lub opisowych co mia
ło dawniej przeważnie miejsce,
czy też łącząc się w służbę wiel
kich celów rozwoju gospodarcze-^
go Polski Ludowej rozbudowują
cej tak potężnie górnictwo, hut
nictwo i inne gałęzie gospodarki
narodowej, dla których podstawą
jest baza surowców mineralnych.

Pra^a Po^kiej Akademii Nauk
a w niej Wyd^iału III (nauki ma
tematyczne, . fizvczne. chemiczne
oraz i nauki o Ziemi) oraz istnie
jącego przy tym Wydziale Komi

Prof. dr Walory Goetel

Prof. dr W. Biernawski.*
' Członek — korespondent PAN

na dwuletniego swego istnienia
Komitet zorganizował, względnie
brał czynny udział W organizacji
następujących zjazdów i konfe
^encji:   •'
1)Narada naukowa w Stalino-

grodzie 18 i 19 grudnia 1952 r.
na temat „Dostosowanie syste
mów eksploatacji do /nechani-
zacji w polskich kopalniach".

2)Zjazd w Krośnie i Gliwicach
w dniach 31 lipca oraz 1 i 2
sierpnia 1953 ku- uczczeniu pa
mięci  Ignacego Łukasiewicza
oraz stulecia Polskiego Prze
mysłu Naftowego.

3)Narada naukowa w Stalino-
grodzie 27 i 28 sierpnia 1953
na temat „Zastosowanie pod
sadzki płynnej przy eksploata-

1  cji pokładów węgla w Polsce".
4)Zjazd Górniczy w Stalinogro-

dzie, 20, 21, i 22 maja 1954 pod
. hasłem . „Drogi rozwoju Pol

skiego Górnictwa".
Komitet Górnictwa łącznie z

Komitetm Hutnictwa redaguje i
wydaje od 1953 r. czasopismo „Ar
chiwum Górnictwa i Hutnictwa"
przeznaczone dla publikacji prac
stojących na wysokim poziomie
naukowym.

Niezależnie od prac związanych
z Komitetem Górnictwa poświę
cam większą część swego czasu
indywidualnej pracy naukowej,
do której zobowiązany jest każdy
z członków PAN. W ostatnich
dniach w związku z powołaniem
mnie na kierownika Zakładu Me
chaniki Górotworu PAN przystą
piłem do organizowania tego Za
kładu na terenie ^kademii Gór-
niczo-Hutniczej. z^kład ten ma
być przekształcony w przyszłości
na duży Instytut PAN, w którym
będą prowadzone badania nauko
we z zakresu wszystkich dziedzin
górnictwa.

wej w świecie. Komitet ma opra
cowywać plany prac oraz koordy
nować prace badawcze we wszy
stkich gałęziach nauki górniczej,
rozpatrywać na posiedzeniach na
ukowych ważniejsze zagadnienia
naukowe, organizować kongresy,
zjazdy, konferencje i dyskusje
naukowe, które wytyczają kieru
nek rozwoju nauki górniczej w
Polsce, prowadzić działalność wy
dawniczą, przyczyniać się do
kształcenia kadr pracowników
nauki i nadawać ogólny kieru
nek upowszechnianiu wiedzy gór
niczej w społeczeństwie.

Pierwszym zadaniem Komitetu
Górnictwa było opracowanie wy
tycznych rozwoju nauk górni
czych w Polsce, wytypowanie
szczególnie ważnych zagadnień
naukowych oraz ocena planów
badawczych wszystkich polskich
górniczych Instytutów i Zakła
dów Naukowych. W ciągu niespeł

Prof. dr.Witold Budryk
członek rzeczywisty PAN

W gronie członków PAN jestem
dotychczas jedynym przedstawi
cielem nauk górniczych, toteż
przypadł mi zaszczyt brania u-
działu we wszystkich pracach A-
kademi związanych z górnictwem.

Ważnym zdarzeniem na terenie
PAN było powołanie w r. 1952
przez jej Prezydium Naukowego
Komitetu Górnictwa, którego zo
stałem przewodniczącym. Od tego
czasu praca moja na terenie Aka
demii ściśle wiąże się z zadania-
iCi i pracami Komitetu.

Zadaniem Komitetu Górnictwa
jest wszechstronne rozwijanie
górniczej nauki polskiej, pogłębia
nie jej dorobku i współdziałam^
w planowym wykorzystaniu osią
gnięć naukowych dla dalszego
rozwoju postępowej myśli nauko

Prof. Budryk wśród współpra^owników swojej Katedry.
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nym; już na drugim roku powstały
oddziały: mechaniczny i elektrycz
ny; wreszcie gdy byłam na trzecim
roku studiowałam już na odrębnym •
wydziale Elektryfikacji Górnictwa
i Hutnictwa, sekcji hutniczej. Wi
dać z tak szybkiego rozwoju jak
ważne znaczenie dla gospodarki na
rodowej ma elektryfikacja i mecha
nizacja. Wyzwalają one człowieka od
ciężkiej pracy, fizycznego wysiłku,
który teraz wykonują maszyny i
skomplikowane urządzenia, którymi
człowiek tylko kieruje.

Z doświadczenia i obserwacji wiem,
że od osobistej postawy studenta, od
jego wysiłków zależy w dużym stop
niu czy studia odniosą czy nie odnio
są skutku. Tak to prawda, że zależy
nie tylko od tego, że zależy od umie
jętności pedagogicznych wykładow
ców, od właściwych programów, od
tego czy swe teoretyczne wiadomo
ści student będzie mógł sprawdzić
w laboratorium. Wiadomo też, że nie
zawsze te właśnie warunki ugrun
towania zdobywanej wiedzy byiy
spełniane w toku naszych inżynier
skich studiów.

Alę jedno jest pewne, że tylko
ślepy nie dostrzeże, że dziś jest le
piej niż przed kilku laty, bo tylko
ślepy nie zobaczy hali maszyn, ko
palni doświadczalnej, laboratoriów,
w których to właśnie możemy „u-
ziemić" nasze teoretyczne wiadomo
ści. Pewne jest jeszcze jedno, że nie
od automatów, które będziemy kon- "
struować i zapełniać nimi kopalnie
i huty, ale od nas samych, od na
szej troski i rzeczowego trafnego
przemyślenia jak się uczyć, by na
sze studia były skuteczne i do co
dziennej nieraz żmudnej pracy za
leży byśmy opuścili uczelnie jako
pełnowartościowi pracownicy, umie-
jący^ samodzielnie i aktywnie ciężką
ludzką pracę, przekształcać w ra
dość i dumę człowieka, który opa
nował przyrodę i kazał ujarzmionej
energii pracować dla swojego do
bra.

twa góm. Wiem, że do pracy w gór
nictwie potrzeba dużo ludzi, dobrych
i wykwalifikowanych inżynierów.
Zresztą co tu mówić pociągała mnie
praca' w górnictwie. Zaczęłam stu
dia. Dostałam mieszkanie w D.A. i
stypendium.

Dziś patrząc z przestrzeni 10-ciu
lat wdzięczna jestem Partii i Rzą
dowi za to, że drwa mi możność
kształcenia się, za to, że pozwoliła
mi zdobyć Dyplom Inżyniera Geode
ty Górniczego i w dalszym ciągu
zdob^wać wiedzę na kursie magi
sterskim. Dziękuję również Partii za
to, że jako członek P.Z.P.R. mogę w
Jej  szeregach budować  szczęśliwe
jutro — Socjalizm.

t

KRYSTYNA RZESZOT
studentka stud. magist. —
Wydz. Elektryfikacji G. i H.

Wątpliwe, czy znalazłabym się na
AGH, gdyby mój „wiek poborowy"
na studia przypadał w okresie mię
dzywojennego dwudziestolecia. Po
pierwsze dlatego, że kobiet wśród
studiujących na AGH nie było. O-
czywiście nie chodzi o wyjątki, cho
dzi o to co typowe. A przecież przed
wojną Akademia Górnicza miała
charakter wybitnie męski, tak zresz
tą jak i w kilka jeszcze lat po wy
zwoleniu. Pamiętam, że pierwszą
absolwentkę AGH fotografowano i
opisywano w gazetach jako nadzwy
czajne zjawisko. Także wtedy, kie
dy zaczynałam studia, w 1950 r. było
nas, dziewcząt nikły procent na na
szym wydziale.

Ale jest jeszcze drugi czynnik, któ
ry sprawił, że jestem na AGH. Stu
diuję na Wydz. Elektryfikacji Gór
nictwa i Hutnica, a przed wojną nie
mogłabym. Z tej prostej przyczyny,
że nie było wtedy tego wydziału.
Jego powstanie, jego rozwój świad
czą wymownie o dynamice rozwo
jowej naszych czasów. Zaczęłam stu
dia na Wydziale Elektromechanicz

B^RBARA KRZYŻANSKA
stud. A.G.H. Wydz. Geod. Górn.
1. r. mgr.

- Minęło 15 lat od czasu ,gdy nauka
w gimnazjach i na wyższych uczel
niach była dla mnie i rodzeństwa
tylko marzeniem. Rodzice barozo
ciężko pracowali co Starczyło jedy
nie na wyżywianie i ubranie pię
cioro dzieci. Tymczasem dzisiaj, mi
mo iż od 1945 r. rodzice nie żyją,
dzięki Partii i Rządowi Ludowemu
wszyscy mogliśhiy skończyć Studia
Wyższe.

I tak np. — jeden z braci skończył
politechnikę w Krakowie, pracując
obecnie w Nowej Hucie, diugi skoń
czył Lic. Leśnicze, siostra skończyła
chemię na U.J., ja zaś skończyłam
Wydz. Geod. Góm, otrzymując w
marcu Dyplom Inżyniera Geodety
Górniczego. Obecnie zaś mam moż
ność dalszego kontynuowania nauki
na kursie magisieisKim. Najmłodsza
siostra jest na I r. Wydz. Geoł.-Po-
szukiwawczym.

Jak to się stało, że jestefn obecnie
na studium magisterskim trzeba by
się cofnąć do 1945 r. W tym to bo
wiem roku oprócz wielkich chęci do
nauki nie posiadałam nic, za wszel
ka cenę jednak postanowiłam się u-
czyć. Wiedziałam, że szkoły i nauka
są bezpłatne, że Państwo Ludowe
przeznacza ogromne fundusze na roz
wój szkół i na kształcenie tych,
którzy w warunkach przedwrześ-
niowych uczyć się nie mogli. Partia
i Rząd Ludowy wzięli wówczas mnie
jak i rodzeństwo na swoje utrzyma
nie;

Przez okres szkoły średniej miesz
kałam w internacie dostając rów
nocześnie stypendium. Pozwoliło mi
to ukończyć liceum w 1950 r. Za
możność nauki odwdzięczyłam się
Partii przez dobre uczenie się i do
stanie Dyplomu Przodownika Nauki
i Pracy Społecznej.

W 1950 r. wstępując na A.G.H. na
Wydz. Geol.-Wiertn. sekcja miernic

profesorów, studentów i pracowników administracyjnych
i eino

da istnieje, że oprócz czasopism pol
skich udostępnia kilkaset czasopism
z całego świata i jest dlatego praw
dziwym oknem na świat. Wprawdzie
szczupłość miejsca nie pozwala na
goszczenie na raz więcej, niż 12 czy
telników, ale nawet w tych grani
cach dotychczas Czytelnia Czaso
pism nie jest maksymalnie wykorzy
stywana.

Tych kilka uwag 1 wiadomości na
temat czytelnictwa studentów w
AGH zakończę takim apelem do
Władz Uczelnianych ZSP i ZMP:

W celu pełnego wykorzystania
Biblioteki Głównej dla studentów
wszystkich możliwości usługowych
trzeba by stałego porozumienia
przedstawicieli młodzieży na wy
działach z Delegatami Dziekanów dła
Spraw Zaopatrzenia Studentów w
Podręczniki i Skrypty: ci to właśnie
Delegaci mają usprawnić swo.ią
działalnością Wypożyczalnię dla
Grup Sturlenckich.._^_,.<_ ,.-~J~~ ..^_^,

Aktywistów nauki spośród mło
dzieży warto zaagitować do odwie
dzenia Czytelni Czasopism; kto się
z nią zapozna — stanie się jej by
walcem. WŁADYSŁAW PIASECKI

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Szkolnictwa Wyższego ma się stać
głównym źródłem dostarczania stu
dentom materiału do przygotowywa
nia się do egzaminów. Grupa stu
dencka została tu uznana za jed
nostkę organizacyjną tak silnie zwią
zaną z tokiem studiów, że w iej ra
mach ma się odbywać krążenie
skryptów i podręczników, rozprowa
dzanych dawniej przez ZSP. Biblio
teka Główna koordynuje w Wypo
życzalni dla Grup Studenckich po
trzeby studentów ze wskazówkami
Delegatów Dziekanów, którzy mają
udzielać informacji z punktu widze
nia dydaktycznych wslłizówek wy
kładowców i • egzaminatorów. Cały
masowy ruch książek wypożycza
nych studentom przenosj się do tej
Wypożyc^alni, na razie jeszcze nie
docenianej przez czytelników.

Niedoceniana również przez stu
dentów jest Czytelnia Czasopism
Bieżących i Norm. Obserwując duży
popyt na niektóre polskie czasopi
sma bieżące, wykładane w Czytelni
Ogólnej, przypuszczamy, że mała
frekwencja studentów w Czytelni
Czasopism jest chyba tylko wyni
kiem nieświadomości, że taka agen-

¦¦¦<

jest przeważnie niewidoczna dla czy
telników.

2.Oddział Udostępniania Zbiorów '
z szeregiem agend dla czytelników
jak:

a)Wypożyczalnia Ogólna.
b)Wypożyczalnia dla Grup Stu

denckich.
c)Wypożyczalnia   Międzybiblio- .

teczna.
d)Czytelniaj&łgólna. -
e)Czytelnia ^"Czasopism Bieżących

i Norm.
3.Oddział    Informacyjno-Biblio-

graficzny udzielający porad, pou
czeń, wiadomości, a nawet   catych
zestawień  literatury,   wskazówek
metodycznych i technicznych z za
kresu poszukiwań materiału nauko
wego i posługiwania się źródłami in
formacji. Spośród studentów z uskig
tego oddziału korzystają coraz czę
ściej  dyplomanci.

Z agend służących czytelnictwu
^bezpośrednio podkreślę tu szcze^ól
nie znaczenie dwu: Wypożvcznlni
dla Grup Studenckich i Czytelni
Czasopism Bieżących i Norm.

Pierwsza z nich powołana do ży
cia  na  mocy  Okólnika Ministra

Czytelnia Ogólna Biblioteki Głównej AGH. (fragment).

Kilofy dżwitczą metalu stukotem^
Echo przemyka głucho pośród cieni.
Płomień, nikłością drąc mroki podziemi,

' Lśni twardym, stalowym młotka brzeszczotem

Wiertarka warczy powietrznym jazgotem.
Wżera śi^ w lśniąc^, czarną połać ściany;
W odległych mrokach skarbnik zagniewany,
Przek^eństwo r^uca piorunowym grzmotem —

Z mdłejącyck dłoni twarde drzewce leci,
W duszy wiatr wieje pożogą zamieci,
A w oczy pot spływa pyłu strugami;

Pod bezwolnymi, drżącymi nogami,
Mienią sit blaskiem lampy wyzłocone
Czarne diamenty — Izami — krwią zroszone.

UCHACZ STANISŁAW, II r. Odlewnictwa

^a

ZSP i ZMP pójdą za tym przykła
dem i poprą powstanie Kół Miło
śników Literatury na całej uczelni.

Trzecie z poruszanych zagadnień
jest może do rozwiązania w drodze
utylizacji czasu spędzanego dotych-

. czas z konieczności bezużytecznie.
Można by to rozwiązanie nazwać
„systemem poczekalni dentystycz
nej". We wszystkich ważniejszych
przynajmniej miejscach, gdzie stu
denci muszą nieraz czekać, a więc
przy wypłacie stypendiów, w stołów
kach, przed dziekanatami itp. itp.
staraniem np. aktywistów TPPR i
K.U. Obrońców Pokoju mogła by
być czekającym dostarczana prasa"
bieżąca w większej ilości i wtedy z
całą pewnością będzie ona wykorzy
stywana. Znaczenie takiego kolpor
tażu wg. moich przewidywań i je
go skutki w postaci lepszego roz
pro^adzenia wiadomości bieżących
będą znacznie lepsze, niż wyniki
rozmaitych prasówek i masówek, a
w dodatku jest to „uprawa nieużyt
ków", gdyż ten czas zwykle bywa
zupełnie stracony. Rzucam hasło:
prasa bieżąea we wszystkich pocze
kalniach uczelni.
. Pisząc o potrzebach czytelniczych
studenta nie mogę pominąć znacze
nia bibliotek. Mający szczęście stu
diować w Krakowie są w tym ko
rzystnym położeniu, że mogą ko
rzystać z całego szeregu świetnych
nieraz bibliotek z Jagiellońską na
cze'e. Z samych tylko dostarczają
cych lektury specjalnie z zakresu
nauk technicznych wymienię:

Biblioteka Główna Wydziałów Po
litechnicznych.

tBibl'oteka Naczelnej   Organizacji |
T<^hnicznej.

Biblioteka Instytutu Naftowego.
Biblioteka Instytutu Odlewnictwa.
Biblioteka Instytutu Materiałów

Wiążących.
Biblioteka Instytutu Obrabiarek

i Narzędzi.
Lista powyższa nie jest oczywiście

kompletna nawet w zakresie biblio
tek specjalnych tej dziedziny wie-"
rizy, a student AGH może przecież

tjV niejednej potrzebie korzystać je
szcze z bibliotek takich jak:

Biblioteka Główna Wyższej Szko
ły Ekonomicznej.•

Miejska Biblioteka Publiczna.
Wojewódzka Biblioteka Pedago

giczna
craz wielu Innych, nie wyłąc^ając
dostojnych księgozbiorów Polskiej
Akademii Nauk i Muzeum Narodo
wego.

Wymieniając przykładowo niektó
re biblioteki krakowskie czvn;ę to
szczególnie w tym celu, aby nimi za
interesować ^tudentów, których nie
zawsze mogą zadowolić szczupłe
możliwości Biblioteki Głównej Aka
demii Górniczo-Kutniczej. Korzysta
jąc więc w razie potrzeby z innych,
student powinien jednak być zapi
sanym czytelnikiem swojej bibliote
ki uczelnianej.

W obecnym ustroju szkół wyższych
hibiloteki główne są międzywydzia
łowymi zakładami naukowymi. W
Akademii Biblioteka Główna, poza
Kierownictwem i Referatem Admi
nistracyjnym, jest podzielona na
trzy oddziały:

1. Dddział Gromadzenia, Uzupeł
niania i Opracowania Zbiorów, któ
rego nieustanna i uciążliwa  praca

Zaproszony do poruszenia tema
tu czytelnictwa na łamach- organu

. młodzieży AGH nie będę pierwszym;
już kilkakrotnie pojawiała się tutaj
ta problematyka, jako postulat, jako
stwierdzenie braków, jako przykład
o^iągnięć i wezwanie do naśladowa
nia. Zagadnienia poruszane dadzą
się ująć w trzy grupy:

1.Umiejętność korzystania z ksią
żek, czasopism i bibliotek; umiejęt-

. ność studiowania (Ney: Opiekun
grupy — w numerze 2, Bielański:
Między dwoma sesjami — w nrze 3,
Strzępek: Konferencja techniczna /—
w nrze 5, Warszyński: Uczyć czy na
uczyć • — nrze 7, Pracownicy Kate
dry Mechaniki Technicznej: Przy
kład godny naśłi^owania — nrze 8).

2.Niezacieśnianie, się do lektury
jednostronnej, związanej  wyłącznie
ze studiami; czytelnictwo literatury
pięknej  (Rakowska: Literatura pię
kna pomaga nam w rozszerzeni^u

3.Bieżące czytanie przede wszyst
kim gazet w celu aktualnej  infor
macji ogólnej    (Kuduk: w sprawie
czytelnictwa — w nrze 3).

Z samej chociażby liczebności gło
sów widać, że bolączką największą
jest  niedostatek przygotowania do

' korzystania z książek i bibliotek.
Niedostatek ten dający się odczuć u
studentów wyższych uczelni ^ ogóle
jest szczególnie dotkliwy w szkołach
typu politechni^znego. Akademia

• Górniczo-Hutnicsa nie jest pod tym
względem wyjątidem.

Różnica między „uczeniem się" w
szkole średniej a „studiowaniem"
na uczelni wyższej, zatai^a nieco
w okresie trzyletnich kursów inży
nierskich, wymaga zasadniczego
przestawienia się młodego studen
ta zaraz na początku stuaiów. Szko
ła średnia przeważnie nie daje do
statecznych podstaw do samodziel
nego korzystania z literatury nau
kowej i źródeł jej poszukiwania. W
szkołach wyższych typu uniwersy
teckiego, zwłaszcza na wydziałach
historycznych i filologicznych, ćwi-

" czenia i seminaria wprowadzają po
czątkujących  w tę  umiejętność _

""" wchodzą one programowo w f
studiów. W szkołach typu AGH. do
piero osobne zebrania dyskusyjne i
godziny nauki własnej, urządzane
poza normalnym biegiem zajęć przez
przewidujących pracowników, dają
studentom w pewnej mierze ekwi-

. walent przygotowania uniwersy
teckiego z tego zakresu.

Sprawa  wydaje się dojrzała do
. podniesiania jej przez Uświadomio

ną młodzież starszych lat studiów,
to znaczy przez tych, którzy poczują
się w obowiązku torowania dróg dla
młodszych kolegów. Może z tej stro
ny wyjdzie inicjatywa do wprowa
dzenia w normalny tok studiów ćwi
czeń i instrukcji w zakresie korzy
stania i książek i bibliotek.

Drugi problem — to lektura lite
ratury pięknej.    Wszechstronności^

• rozwoju kulturalnego studenta zaj
muje się na uczelni szereg instytu
cji. A.Z.S. kultywuje wychowanie
fizyczne, Zespół Pieśni i Tańca po
pularyzuje zamiłowanie muzyczne i
choreograficzne itp. Brak jednak w
zasięgu ogólnouczelnianym organi
zacji, który by pogłębiała i szerzyła
kulturę literacką. Szczęśliwa inicja
tywa I roku Wydziału " Górniczego
świadczy, że i ta sprawa nadaje się
do szerszego potraktowania i może
Wydziały  Oświatowo - Kulturalne
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Krakowski dzień Kongresu

Województwo krakowskie wzięło
w Kongresie przez swoich delegatów
bardzo czynny udział.

Pięciu delegatów krakowskich w
Prezydium Kongresu, udział w każ
dej komisji wybór dwóch delegatów
krakowskich na członków CRZZ i
dwóch na z-pców członków, 6 mów
ców w dyskusji na 40 wogóle prze-
mawiajcących — oto liczby mówią
ce o aktywności „krakowiaków".

Dzień 7 maja został przez delega
tów nazwany „krakowskim dniem",
bowiem w niu tym przemawiało oż
5 delegatów naszego województwa.
Między nimi prof. W. Biernawski.
Szczególnie żywy oddźwięk znalazła
wypowiedź tow. Lipca, kierownika
gabinetu technicznego WDK ZZ w
Krakowie Mówił on o ruchu racjo
nalizatorskim i rozmaitych trudno

y   mlaffm_J^il^i___r,-_
Broń na możnowłaacow
A oskardem rąbały
Chodnik prosty — w przysełośŁ

Dlatego ja, com za młodu
Nie kilof, ale książkę
W swoje ręce chwytał
Pracować muszę\
Z tą książką podwójnie
Po to 
By po moim ojcu
Nikt śladu nie wytarł

"NOWAK EDMUND
II ceramiczny  ^

Redaguje Kolegium. — Adres Re
dakcji Kraków, Al. Mickiewicza 30.

Drukuje Diukarnia Prasowa Kraków
Wielopole 1.
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nych dla potrzeb chemii, ceramiki,
hutnictwa i budownictwa.

Polska całość swego górnictwa f
przemysłu znacznie rozszerzyła, po
głębiła i rozbudowała.

Wystarczy wymienić tu takie no
we jego dziedziny jak górnictwo
miedzi, kopalnictwo fosforytów, od
krywki wielu cennych surowców ce
ramicznych itp.

Tak jak zmie^iała się gospodarka
narodowa i rola inżyniera w tej go
spodarce tak też zmieniała się syl-
watka inżyniera i zakres jego kształ
cenia w Polsce Ludowej.

Ale 35-lecie Akademii Górniczo-
Hutniczej jest znamienne nie tylko
tym, że kursy górnictwa zakańczają
się kursem planowania i organizacji,
które stają się z kolei podstawą do
kursów projektowania i budowy za
kładów górniczych; nie tylko tym, żo
powstaje Katedra Ekonomiki i Or
ganizacji, pospolicie zwana Katedrą
Górnictwa III, służącą zadaniom no
woczesnego górnictwa w Polsce Lu
dowej; nie tylko tym, że kursy gór
nictwa klasycznego zostały dostoso
wane do nowych warunków i po
trzeb; 1 nie tym wreszcie, że liczba
wydziałów, katedr i słuchaczy zosta
ła wielokrotnie zorszerzona.

35-lecie Akademii Górniezo-Hutni-
czej jest znamienne tym także, że
do tornistra wiedzy, z którym inży
nier opuszcza mury Akademii, daje
się mu zasób wiedzy społecznej i po
litycznej, bez której wykonanie sto
jących przed nim nowych olbrzymich
zadań byłoby anemiczne, lub wręcz
niemożliwe. Jest znamienne tym, że
inżynier górniczy, który wychodzi
z jej murów czuje rcwolitcyjny cha
rakter przemian, które dokonują się
w Polsce, kierując Ją na nowe drogi
wspaniałego rozwoju.

-.      B. Krupiński '

Ojcowskie ręce
Mój ojciec ma robocze ręce
Nabrzmiałe żyły ich wysiłek Uczą.
A nadgryzione żółto
Kwasem palce
Mówią o trudzie.
A o szczęściu milczą.

Mojego ojca, ręce od łat młodych ^
To młot trzymały
To górniczy oskard,
TlJl

ściach, jakie sprawiają zatwardziali
biurokraci.

„Sodafos" — mówił tow. Lipiec —
zmiękczył kamień parowozów, ale
nie mógł zmiękczyć skamieniałych
biurokratów ministerialnych", dla
tego też przemówienie jego było
„zgrzebłem po biurokratach".

III Kongres — wielki plan działania
i ofensywy.

W oparciu o wytyczne II Zjazdu,
0uchwałę KC PZPR „O pracy zwią
zków zawodowych" — Kongres wy
pracował „wielki plan działania i u-
porczywej ofensywy we wszystkich
dziedzinach działalności związkowej".

Z uwagą przysłuchiwali się obra
dom Kongresu tow. Bolesław Bierut
1inni towarzysze z Komitetu Cen
tralnego. Przez cały czas obrad prze
bywał na sali Przewodniczący Rady
Państwa tow. A. Zawadzki, Prezes
Rady Ministrów tow. J. Cyrankie-
wicz i wielu ministrów.

Było to widomym wyrazem zna
czenia i ważności Kongresu.

Referat tow. Bolesława Bieruta,
referat Przewodniczącego CRZZ Wi
ktora Kłosiewicza, nowy i poprawio
ny Statut Zrzeszenia Związków Za
wodowych, apel Kongresu — zam
knęły wyniki obrad III Kongresu
Związków Zawodowych i stały się
dla nas na najbliższe lata wytyczny
mi w pracy związkowej i zawodowej,
w walce o szybsze podnoszenie do
brobytu ludzi pracy.

5-9 maja 1954 r.
wił: „700 lat byliśmy w niewoli i
nasza polska mowa była prześlado
wana. Nasi przodkowie tę polską
mowę przenosili jak sztafetę od ge
neracji do generacji. 700 lat to łatwo
wymówić, ale to jest długi czas jak
się żyje w niewoli, ucisku ł niena
wiści. W 1945 roku zostaliśmy wy
zwoleni przez Armię Czerwoną i
Wojsko Polskie.

Gdy w roku 1945 przyszła Czer
wona Armia — miasta były puste;
gdy szedłem przez miasto, to echo
moich kroków słyszałem daleko. O-
glądaiem się czy idą dymy z komi-
aów. Miasta były jak wymarłe, ale
niedługo, bo już razem z Armią Ra
dziecką przyszli polscy bracia na
Dolny Śląsk i zaczęła się robota. Za
czął pachnieć chleb, zaczęło się życie!
Cały świat zaczął się dziwić polskiej
organizacji, polskiej robocie, która
tu została zrobiona.

Międzynarodowa solidarność
Gdy delegacja radzieckich związ-

kó wzawodowych skladaa Wraz z
pozdrowieniami podarek Prezydium
Kongresu — sala grzmiała od okrzy
ków i oklasków. Przepiękny sztan
dar ofiarowany przez delegatów
chińskich związkowców — symtu
braterstwa z poiską klasą robotni
czą — obudził wzruszenie i radość,
że wraz z wielkim narodem chiń
skim wchodzimy w obóz pokoju i
postępu społecznego.

Z radością i zrozumieniem rłucha-
liśmy przemówień powitalnych i
wiadomości o osiągnięciach klasy
pracującej Czechosłowacji, NRB,
Rumunii, Węgier, Bułgarii i Alba
nii. Z przejęciem przyjęte były prze
mówienia delegata Włoch, Francji,
Belgii i Finlandii. Fala entuzjamu
przeszła przez salę gdy mówił Louis
Saillant

Trudno jednak wyrazić w sławach
co działo się na sali, gdy przewod
niczący obrad tow. R. Gajzier po
wiadomił zebranych o nadeszłej de
peszy o zdobyciu twierdzy Dien Bien
Fu.
, Spontaniczny wybuch radości i
entuzjazmu, okrzyki „po-kój", „niech
żyje", burzliwe olaski i wzajemne
gratulacje — zamknęła potężna fala
tysiąca pięciuset głosów śpiewają
cych „Międzynarodówkę". To byfo
przeżycie, jakiego nigdy nie zapom
nę.•.

niałe), obiad w Pałacu Młodzieży (b.
dobry) przygotowanie do występu —
oto fak mijał nam czas w tę piękną,
słoneczną niedzielę. Daliśmy dwa wy
stępy: | jeden o godz. piętnastej
(lCt.OO), drugi o dziewiętnastej
(19.00). Oba występy wypadły nam
bardzo dobrze, z czego wszyscy bar-
dzośmy się cieszyli. Tylko ogromna
Hala zawiodła trochę nasze nadzieje,
bo nie była tak pełna jak spodziewa
liśmy się. Sądzimy', że następnym
razem będzie inaczej. Po przyjem
nym i pracowicie spędzony dniu póź
nym już wieczorem wyjechaliśmy do
Krakowa. Po szosie sunął rząd o-
świeflonych aut a w autach prze
ważnie panowała cisza (auto górali
stanowiło wyjątek). Zmęczenie i sen
ność ogarniało nas coraz bardziej. Z
radością przeto powitaliśmy Krakóio
i gmach Akademii, przed którym
stanęły nasze auta. O tym wyjeździe
tak przyjemnym i udanym pamiętać
będziemy długo. Jesteśmy bardzo
wdzięczni tym osobom, które nam go
umożliwiły i dopomogły w pracy.
Takich występów więcej...

„ESJOT"

Gdyby zaglądnął kłoś w owym
tygodniu do „Kult-Masu" to zdziwiłby
go na pewno szalony ruch jaki tam
panował. Stosy strojów na ławkach,
szafach itd. Nic dziwnego, był dla na
szego Zespołu Pieśni i Tańca gorący
czas. Zbliżały się bowiem występy: v>
Krakowie i Stalinogrodzie o czym gło
siły afisze wiszące wszędzie na Aka
demii tylko nie na mieście. Występ w
sobotę był dla nas jakby generalną
próbą w strojach przed wyjazdem do
Stalinogrodn. O występie w Krakowie
pisać dużo nie będę, bo program nasz
wszyscy znają a Ci którzy byli, mieli
możność s;ę przekonać, że ta „próba
generalna" krytycznie rezcz biorąc nic
wyszła nam specjalnie dobrze. Chcę
tu opisać nasz wyjazd na Śląsk. W
niedzielę rano po przemaszerowaniu
przez dworzec z instrumentami, pul
pitami i strojami (obsługa własna)
wyjechaliśmy dwoma, wygodnymi wa
gonami 'do Stalinogrodu, Jak zwykle
w gromadzie podróż minęła nam szyb
ko i przyjemnie. W Stalinogrodzie za
kwaterowaliśmy się w Hali Parkowej.
Kilka prób, czas wolny do obiadu
(park koło Hali b. ładny a lody wspa

Kongres twórczej krytyki 1 entuzja
zmu pracy.

Najbardziej charakterystyczną ce
chą Kongresu była śmiała, twórcza
i wszechstronna krytyka wszelkich
braków i błędów z najrozmaitszych
dziedzin naszego życia gospodarcze
go, kulturalnego oraz organizacyjno-
związkowego.

W krytyce tej jednak przebijały
we wszystkich przemówieniach de
legatów wiara w twórcze siły narodu
i przekonanie o nieodpartym poko
naniu wszelkich trudności na drodze
podnoszenia dobrobytu mas pracu
jących i budowy nowego społeczeń
stwa socjalistycznego

Louis Suillant, Sekretarz SFZZ,
na przyjęciu w Radzie Państwa,
wznosząc toast na cześć międzyna
rodowej solidarności mas pracują
cych, mówił z wielkim uznaniem, że
przebieg Kongresu świadczy o wiel
kiej dojrzałości politycznej polskich
mas pracujących, że równie krytycz
ne jak twórcze wypowiedzi delega
tów są dowodem prawdziwej demo
kracji i siły ustroju, w którym wła
dza należy do całego narodu.

Osiągnięcia mas pracujących.

Na równi z głosami krytyki — de
legaci w dyskusji z dumą przedsta
wiali osiągnięcia mas pracujących.

Z radością i uznaniem przyjęła
sala meldunek tokarza — kolesow-
ca Józefa Urbańskiego z Torunia,
że na cześć II Zjazdu wykonał swój
plan roczny w ciągu jednego mie
siąca i, że nadal wykonuje swoje
normy w wysokości 1000 do 3000%.

Serdecznie 'i prosto podsumował
przemiany na Ziemiach Odzyska
nych autochton z opolskiego, tow.
Karol Lipski. Wzruszenie było ogól
ne, gdy tow. Lipski swoją gwarą,
głosem przepojonym uczuciem, mó-

aurmn: stracie.
Przerwałem mu. Całkiem możliwe

— mówię do niego — że tamten ko
lega miał trochę racji, no bo cóż?...
Zakochany. Rzecz wiadoma, zamiast
myśleć o herbacie, myślał o niej.

Gdy mu to powiedziałem, zerwał
Się jak — rzeczywiście — oparzony.
Zbladł jak ściana a czerwone plam
ki poparzenia na twarzy rysowały
się tak wyraźnie jak czasem białe
na czerwonym muchomorze. To ko
lega — mówi do mnie — myśli so
bie, że ja taki, że ja swego rozumu
nie mam... Zrozumiałem jasno, że
mówiąc tak do niego, skrzywdziłem
go niesprawiedliwie.

Chwila milczenia, parę głębokich
zaciągnięć dymem z papierosa przy
wraca spokój mojemu nie^zczęśliwe
mu biedakowi.

Jeszcze parę minut rozmowy i
sprawa całkiem się wyjaśnia.

Na II piętrze w IV Bloku jak i w
wielu innych miejscach naszego D. S.
brak jest żarówek, które paliłyby się
się w godzinach wieczornych. Jest
to powodem wielu niepotrzebnych
komplikacji.

Czy prawda? Odpowiedz nam Ad
ministracjo XII D. S.

Wrażenia lii Kongresu Związków Zawodowych
JAN KACZMAREK Z-ca prof. mgr inż. członek CRZZ

nie nadziemne i podziemne, projek
tuje zakłady przeróbki meclianitz-

•nej i chemicznej, a wreszcie rozwią
zuje zagadnienia przestrzennego za
gospodarowania okręgów górniczych,
Inżynier prowadzi poszukiwania i
staje się odkrywcą nowych złóż.

Ze skromnej roli wykonawcy w
ostatnim dziesięcioleciu przemienia
się on w inicjatora i kierownika ma
jącego do wykonania różnorodne za
danie w gospodarce uspołecznionej.

Do nowej roli potrzebny mu jest
znacznie szers/.y niż dawniej zakres,
wiedzy i przygotowania. Będąc ucze
stnikiem i kierownikiem nie tylko
procesów technicznych, ale i to prze
ważnie techniczno -ekonomicznych,
nowoczesny inżynier górniczy, by
sprostać zadaniom, które go roz
mieszczają na różnym stopniu hie
rarchii państwowej i gospodarczej,
musi posiadać duży zapas wiedzy s
dziedziny normowania, planowania
i organizacji procesów produkcyj
nych, a także organizacji kopalni.
Musi on posiadać nowy zasób wiedzy
z dziedziny projektowania kopalń i
umiejętności ich budowy.

Ta nowa dziedzina działalności
inżynierów górniczych jest szczegół-,
nie obszerna, bo Polska buduje ko
palnie węgla brunatnego i kamien
nego, kopalnie ołowiu, cynku i mie
dzi,  kopalnie skał  zmincralizowa-

Na przestrzeni 35 lat istnienia A-
kadcmii Górniczo-Hutniczej zaszły
przemiany nie tylko w metodach
kształcenia górników, ale co naj
ważniejsze zupełnie równolegle do
przemian jakim uległa re!a inżynie
ra górnizego w środowisku polskim
zaszły wielkie przemiany w jej pro
gramie nauczania.

W okresie przedwojennym inżynier
znajdował zastosowanie dla swojej
wiedzy i umiejętności w nader ogra
niczonym zasięgu. W przeważającej
ilości wypadków był on technicznym
wykonawcą procesów produkcyj
nych. W miarę łego jak się te pro
cesy rozwijały i w miarę tego jak
kryzys je kurczył lub zwijał, rosia
lub malała rola inżyniera, z regu
ły nie wykazując jednak z roli wy
konawcy. W nielicznych tylko wy
padkach inżynier był kierownikiem
jednostek gospodarczych, a jego
wiedza i umiejętności znajdowały
szersze zastosowanie.

Ale oto przed J0 laty górnictwo
staje się dziedziną nauki i przemy
słu  unarodowionego.

Liczne i różnorodne kopalnie sta
ją się własnością społeczną. W tych
kopalniach inżynier jest już techni
cznym kierownikiem produkcji, pla
nistą i administratorem.

Inżyn^^r w miarę wzrostu przemy
słu projektuje i buduje nowe kopal

Co do was kolego, to naprawdę
przykro mi, że w takim komforto
wym, wzorowym Domu studenckim
zdarzył wam się wypadek. Co się
tyczy odszkodowania, wierzcie mi —
nie posiadamy żadnych funduszów.
Można by się o nie zwrócić do ad
ministracji XII D. S.

Nie, nie... zaprzeczył ostro poszko-
dowony. Niech lepiej fundusze te
przeznaczą na zakupienie żarówek,
by w końcu zlikwidować ciemności
na korytarzach.

A zatem dowidzenia kolego. Do-
widzenia i przepraszam, że zabrałem
wam wiele czasu taką osobistą spra
wą, ale to wszystko przez tę naszą
odministrację.

Wyciągnął rękę na pożegnanie ale
błyskawicznie cofnął spowrotem. Bo
lała go mocno.

Drodzy czytelnicy. Gdy spotkacie
na Uczelni lub w D. S. kolegę z
obandażowanymi rękami i poparzo
ną twarzą, wiedzcie, że mieszka w
Domu Studenckim w którym admi
nistracja nie chodzi do odległego
Bloku IV ani w dzień, bo za daleko,
ani wieczór, bo ciemno.

Przypominamy administracji  tego
D. S. że już raz pisaliśmy o ciem
nościach jakie tam panuję w Nr 10

, naszego czasopisma.
Rod. nacz.

wg korespondencji Waldemara B.

Czy tu kolego jest Redakcja „Na-
izych Spraw"?

Tak. Proszę siadajcie. O co cho
dzi?

Jestem koi. redaktorze studentem
naszej Uczelni, mieszkam w Domu
Studenckim przy ulicy Reymunta
17. Przyszedłem w sprawie odszko
dowania za wypadek jakiemu uleg
łem w zeszłym tygodniu we wtorek.

Wypadek? Rzecz przykra, ale ko
lego tu nie jest Ubezpieczalnia Spo
łeczna lecz Redakcja czasopisma u-
czelnianego „Nasze Srawy".

Wiem, wiem... No dobrze, skoro
wiecie to dlaczego rzychodzicie do
nas. a nie idziecie np. do lekarzą^ub
kliniki bo widzę przecież, że macie
poparzone ręce, nawet twarz. Ręce,
twarz i... i jeszcze coś więcej koi.
redaktorze, ale właśnie dlatego przy
chodzę do was a nie idę do lekarza.

Poważna, prawie cierpiąca mina
mojego rozmówcy zmusiła mnie do
do uznania za słuszne tego co mówił.

Poczęstowawczy go papierosem za
częliśmy rczmowę.

Tak, tak — zaczął —"... to wszyst
ko przez tę administrację (tu zgrzyt
nął zembami i spojrzał na swoje po
parzone ręce.)

Przyznam, że w dalszym ciągu nie
wiedziałem o co chodzi temu bieda
kowi, jak również na pewno nie do
myśla się tego czytelnik. Poprosiłem
więc aby zechciał po kolei wszystko
od początku do końca jak się to
stało opowiedzieć. Zgodził się i za
czął, pogroziwszy przedtem oparzo
ną pięścią w stronę Domu Studenc
kiego na Reymonta.  .

Było  to  we wtorek wieczór.
Wróciłem o godz. 21.00 ze spaceru
(tu dodał zciszając głos prawie do
szeptu: byłem z koleżanką... pozna
łem ją w niedzielę na festynie w
Ojcowie. Och, żeby kolega wiedział
jaka ona miła... zdaje się, że jĄ ko
cham) a cierpiąca twarz jego rozpo
godziła się jak majowe niebo. Gdy
wróciłem, nawet nie byłem głodny,
ale, ot — jak zwykle przed kolacją
ugotowałem herbatę. I właśnie wra
całem z nią z kuchni, gdy w pew
nym momencie jak nie wpadnie na
mnie jakiś kolega. Dzielił nas co
prawda garnek gorącej herbaty ale
czóż z tego. Herbata wylała się na
ręce, nogi a nawet jak kolega zau
ważył — na twarz, a ile mi się tam
ten kolega naubliżał, że gapa, że wa
lizki nosić a nie w akademiku mie
szkać itd. A to wszystko przez tę

Przemian^-w kształceniu inżynierów górniczychOd Redakcji stów kilka
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Migawki z II Spartakiady A.G.K
Na Spartakiadzie poza konkureem pobito rekordy w następujących kon
kurencjach:
—mgr Rokoestwski — w gadaniu przez mikrofon (cały dzień)
—prof. dr Bielański — w cierpliwości (potrafił przez cały dzień oglą

dać zawody lekkoatletyczne)
—Wydz. Metalurgiczny — w kibicowaniu (najgłośniejsze okrzyki)
-r- siatkarki Wydz. Geologicznego — w opóźnianiu rozpoczęcia spotkania
—fotoreporterzy — w turystyce: na trasie;  boisko piłki ręcznej,

nożnej,  koszykówki i siatkówki — stadion — trybuna —
boisko piłki ręcznej, nożnej, koszykówki i siatkówki Ud.

Wydział Geologiczny przed Wy
działem Ceramicznym i Górni
czym,j

Punktacja międzywydziałowa  I
po II Spartakiadzie:i

1.Wydz. Geologiczny232 pkt.
2.Wydz. Ceramiczny176 pkt.
3.Wydz. Górniczy160 pkt
4i Wydz. Mechanizacji Górn.

i Hutn.H8 pkt.
5.Wydz. Metalurgiczny    116 pkt
6.Wydz. Odlewniczy106 pkt
7.Wydz. Geodezji Górn.    51 pkt
8.Wydz. Elektryfikacji Górn.

i Hutn.19 pkfc

Na Spartakiadzie zdobyto:
3— II klasy sportowe

26— III klas sportowych •
33_ odznaki II st. ŚPO z wyróżn.
28— odznaki II st. SPO normalne

W dniu 13. V. br. na Stadionie
Ogniwa MPK odbyła się II Spar
takiada AGH, na której ustano
wiono wiele nowych rekordów
Uczelni w konkurencjach lekko
atletycznych.

Między innymi w biegu na
100 m kobiet koi. Kubiś Janina
uzyskała czas 14,5, a w pochnięciu
kulą koi. Hyla Danuta osiągnęła
wyniki 9,26. W konkurencji męż
czyzn koi. Kaczko w skoku w dal
poprawił swój zeszłoroczny wynik
uzyskując nowy rekord Akademii\
wynikiem 5,97. Poza konkuren
cjami lekkoatletycznymi odbyły
się turnieje: siatkówki, koszyków
ki, piłki nożnej i piłki ręcznej.   .

W ogólnej punktacji współza
wodnictwa sportowego prowadzi

Rekordy, rekordy, rekordy...

ja bm. w Łodzi. Spotkanie to mogło-"
by bj^ć obiel^ wnym przeglądem
wyników naszej pracy w porówna
niu z tak silnymi zespołami jak
AZS — Poznań czy AZS — Łódź.
Dałyby nam one jeszcze jedną ko
rzyść, że poznaliśmy przed mistrzo
stwami naszych najgroźniejszych
przeciwników. Niestety w swej pra
cy spotykamy się ciągle z dużymi
trudnościami które mogą zaważyć
na końcowym wyniku.

Mimo, że na terenie Krakowa ist- .
nieje tylko jedna sekcja pływacka
AZS to trzeba przyznać, że nie jest
ona otoczona należytym zaintereso
waniem i opieką ze strony Zarządu
Koła.

Posiadamy znikomo niskie fun
dusze przewidziane na spotkania
wyjazdowe, tak" że w ciągu roku
możemy sobie pozwolić z górą na
dwa wyjazdy obecnie stoimy przed
problemem: za co pojedziemy do
Łodzi.

Sekcja nasza istnieje przy AZS
AGH ale o tym hie świadczy przy
kład ostatni^j spartakiady jaka od
była się u nas na Uczelni.

Widzieliśmy w ramach spartakia
dy bardzo wiele ciekawych konku
rencji i spotkań zespołowych, nace
chowanych ambitną i pełną poświę
cenia walką sportową. Uzyskano sze
reg naprawdę dobrych wyników —
ale czy nie zapomniano, o jednej, a
tak bardzo ważnej dyscyplinie spor
tu? U nas na uczelni jest wielu stu
dentów którzy są mniej zaawanso
wani w pływaniu i ze względu na
to ni^ mogą jeszcze startować w tak
poważnych imprezach jak AMP czy
też Puchar ZG AZS itp..

Ale właśnie dla nich spartakiada
byłaby właściwym przeglądem sił i
wyników: zachęta do dalszej pracy
i zainteresowaniem się sportem pły
wackim.

Uzyskalibyśmy przez to wielu
sympatyków pływania no i na pew
no wielu kolegów, którzy chcieliby
oprawiać tę piękną dyscyplinę
sportową.

Trzeba przyznać, że Zarząd Koła
boi się wielu trudności — trudno
ścią było np. powierzenie zorganizo-

" wania w ramach spartakiady TOofF^-s
kurencji pływackich, sekcji pływa
ckiej, która przecież istnieje przy
AGH.

Ale zastanówny się, czy takie po
stępowanie przynosi korzyć ogółowi
studentów, czy takie postępowanie
nie odbije się w przyszłej pracy w
AZS na naszej Uczelni. Sport pły
wacki podobnie jak turystyka po
winien i musi być uprawiany maso
wo, zwłaszcza u nas na Uczelni,
gdzie istnieją dogodne warunki.
Niech nie będzie obce nam hasło
jakie postawiło przed nami XIII
Plenum Zarządu Głównego ZMP —
„Na boiska i pływalnie po zdrowie
i radość do dalszej pracy i nauki',
i niech to hasło nie stanie się u nas
frazesem.

J. Grabowskl

Sekcja AZS — AGH posiada do
bre tradycje jeżeli chodzi o dotych
czasowy bilans udziału w AMP o-
raz opinię jako jednej z najsilniej
szych sekcji pływackich AZS. Nie
jest to gołosłowne, bo wziąwszy pod
uwagę dotychczasowe spotkania z
innymi sekcjami pływackimi AZS,
to wynik spotkań przedstawia się
dla nas korzystnie.

W roku bieżącym pragniemy w
Akademickich Mistrzostwach Pol
ski, które odbędą się z końcem
czerwca w Poznaniu pokazać, że
praca i wyniki sportowe naszej
sekcji nie stoją w miejscu. Przy
gotowania rozpoczęliśmy już w
zimie towarzyskimi zawodami z
AZS Stalinogród. Zawody poka
zały, że posiadamy wiele bardzo u-
talentowanych zawodników, którzy
stale poprawiają swe rekordy życio
we. Przegraliśmy tylko jeden bieg,
a mianowicie 200 m st. klas. męż
czyzn, wygrywając spotkanie wyso
ko. Tacy koledzy jak: Matoń, Szym-
czyk, Dębicki, Albert czy też kole
żanki: Wacikiewicz, Prochaska
Kleszcz i inne posiadają już bardzo
poważne osiągnięcia w dziedzinie
sportu pływackiego i przysporzyli
naszej sekcji wiele sukcesów. Wie
lu z naszych kolegów już obecnie
posiada wyniki przekraczające zna
cznie drugą klasę sportową, wielu
przekroczyło już minima pozwala
jące na udział w Akademickich Mi
strzostwach Polski.

Mamy przed sobą jeszcze ponad
miesiąc czasu, na odpowiednie przy
gotowanie się do Mistrzostw. W tym
czasie będziemy się starać aby za
wodnicy nasi uzyskali pełnię formy
i żeby kondycyjnie wytrzymali kil
kudniową batalię.

Dużo poświęcenia i zamiłowania
w swej pracy wykazuje nasz trener,
mgr. Szczurek Aleksander przygoto
wując naszych pływaków do Mi
strzostw. Każdy z zawodników prze
widziany do AMP ma już swoją
własną receptę na osiągnięcia szczy
towego wyniku i o ile praca potoczy
się przewidzianym trybem, miejmy
nadzieję, że sekcji zostanie odpowi-
dnio przygotowana.j

Ostatnim sprawdzianem formy "
naszych zawodników były zawody
pomiędzy AZS — Wrocław i AZS
AGH — Kraków, które odbyły się
na nowootwartym krytym basenie
AZS — Wrocław. Zawody — aczkol
wiek nie wystawiliśmy najsilniejsze
go składu, mimo takiego atutu jaki
posiadają gospodarze, jak własny
teren — wygraliśmy wysoko vr sto
sunku 80:67.

Przygotowanie do AMP objęły
nie tylko nasz ośrodek akademicki.
Na terenie całego kraju wre inten
sywna praca nad podniesieniem
swoich wyników. Ostatnio sekcja
nasza otrzymała zaproszenie do
wzięcia udziału w towarzyskim
trójmeczu pomiędzy, AZS — Łódź,
AZS — Poznań i AZS — AGH Kra^
ków, które odbędą się dnia 30 ma

JY -pvzeded.mil

IV Akademickich Mistrzostw Polski
w pły^a^iu

i

Wiesiek z spokojem I rozwagą do
biera stopni i chwytów na ..Słonecz
nej".
iFot. Adam Tabor

Za to my porządnie namęczyliśmy
się, 2 wielkimi trudnościami udaio
nam się wreszcie stanąć na szczycie
z wielką dumą. Janka tak się cie
szyła jakby jej ktoś 1000 zł podaro
wał. Nie wiem ale przypuszczam że
instruktor był z nas też zadowolo
ny. Jesteśmy już porządnie zmacha-
ni, krótki odpoczynek z posiłkiem
i znowu na skałki, tym razem już
droga łatwa, uwijamy się szybko
i wracamy do Zabierzowa, co pra
wda uciekł nam z przed nosa po
ciąg i do Krakowa przyszjiśmy pie
szo okrutnie wymęczeni z porozbi
janym kolanami i rękami ale weseli
z radością myśląc ( że za tydzień
znów pojedziemy na skałki z coraz
to większym doświadczeniem i po
coraz to nowe wrażenia. Janeczka
mówi nam dobranoc i do zobacze
nia za tydzień. —

Tak, taternictwo to piękny sport,
szkoda tylko, że wielu jeszcze ludzi
bardzo nieprzychylnie odnosi się do
niego

W tej chwili na Akademii Górni
czo Hutniczej mało jest taterników,
ale przypuszczam, że w przyszłym
roku na konkursie wspinaczkowym
będzie się widzieć dużo znaczków
AGH.

'•,•-•Adam Tabor
v^T^y -Pr^yjemny jesf. zjazd na linie.

\.Fot. Adam Tabor :

Niedziela — Obudziło nas słońce
przedostające się przez szpary na
miotu do środka, trącam Wieśka,
któ^y pomrukując jak niedźwiedź
wyłazi spod koca. Nie zdążyliśmy się
jeszcze oporządzić jak już w dolinie
zaczęli przybywać pierwsi kursanci
i instruktorzy. Po kilkunastu minu
tach uwijania się przy zwijaniu bi
waku wyruszamy z naszym instruk
torem na miejsce naszych dzisiej
szych wyczynów. Jesteśmy w dolinie
Karniowickiej, zostawiamy plecaki,
bierzemy linę i maszerujemy pod
skałki. Pierwsze nasze dzisiejsze
przejście to tzw. „kominek na poty"
jest to szczelina szerokości 50 cm, a
wysokości 20 m o zupełnie gładkich
i pionowych ścianach. Naprawdę się
człowiek spoci zanim wyjdzie na gó
rę.

Z kominkiem uwinęliśmy się szyb
ko i maszerujemy na ścianę zw^aną
„Słoneczną". Po pokonaniu jej wspa-*,
niały zjazd po linie.

Najtrudniejszą próbą dnia to dro
ga zwana „Filar za słoneczną" brrr...
tam było przykro, nie zdążyłem jesz
cze nastawić aparatu a instruktor
już by się znalazł na górze gdyby
nie konieczność wbicia haka bo ina
czej o zdjęciu by mowy nie było.

i?awo przyjechała Janka, swoim
czujnym okiem musi wszystko skon
trolować.

Fot Adam Tabor

bijania namiotu. Na maszynce gotu
jemy kolację, mały spacer przy
księżycu i idziemy spać (trochę żeś
my zmarzli ale to nic).

Puntualnie* p 5,30 ktoś stuka do
- drzwi—to- pc^cr przyszedł nas oton-
dzić. Zrywamy się szybko, na pręd-
ce przyrządzany śniadanie, plecaki
przygotowane wieczorem są już na
plecach, pędem po koleżankę i na
stację.

Jedziemy niedaleko, bo tylko do
Zabierzowa 3 stacje za Krakowem.
Ktoś by pomyślał ot jadą na wy
cieczkę, tak ale to nie jest zwykła
•wycieczka. Jesteśmy uczestnikami
kursu wspinaczkowego zorganizowa
nego przez Klub Wysokogórski przy
PTTK w Krakowie. Co tydzień wy
jeżdżamy na podkrakowskie skałki
gdzie instruktorzy zapoznają nas
praktycznie z taternictwem, tym
trudnym a jakże pięknym sportem.

Dziś wyjątkowo wyjeżdżamy w so
botę by spędzić noc wśród skał, w
uroczej dolinie pod namiotem. v

Pogoda śliczna, Janka, Wiesiek, 1
ja czujemy się świetnie i z wielką
ochotą pokonujemy wszelkie trud
ności wspinaczkowe, oczywiście wy
bieramy przejścia łatwe bo tak bez
instruktora jakoś nas strach oblatu
je (pocieszamy się, że to tylko z po
czątku).

Szybko zbliża się wieczór, odpro
wadzamy Jankę na stację i po
powrocie  zabieramy się  do roz

Nie konieczni© w Tairacii

wyniki są niezbitym dowodem pierw
szych osiągnięć Uczelni na polu roz
woju kultury fizycznej:

Na spartakiadzie pobito prawie
wszystkie rekordy Akademii szcze
gólnie w lekkoatletyce jak np.: przez
koi. Hylińskiego Henryka Wydz. Me
talurgiczny (w pchnięciu kulą i
w rzucie dyskiem), Krzysztalowicza
(3.000 m) i koi. Banię (strzelanie).

Poziom gier zespołowych był o
wiele wyższy niż rok temu — na u-
wagę zasługuje przede wszystkim
Wydz. Ceramiczny, który w finało
wych spotkaniach w piłce nożnej,
siatkówce kobiet i mężczyzn uzyskał
w tych konkurencjach tytuły mis
trzowskie AGH na rok 1954.

Niepokojącym natomiast objawem
na Spartakiadzie i wogóle jeżeli cho
dzi o nasz wyczynowy sport na U-
czelni jest słaby udział koleżanek w
życiu sportowym. Zjawisko u> jednak
należy rozwiązać jak najszybciej.

Trzeba ażeby rozmach roboty spor-
hwej podtrzymać dalej. Toczy się
^oprawda sesja egzaminacyjna, nie
mniej jednak przez organizowanie
wycieczek, otwartych niedziel na sta
dionach, można w dalszym ciągu
wskazywać studentom możliwość
przyjemnego spędzania czasu, w
chwilach wolnych od nauki.

Podnośmy coraz wyżej sztandar
sportowy. Niech boiska i 's^adiony
zapełniają się gwarem studentów
Akademii Górniczo-Ilutniczej.

Rożnowski Janusz
członek ZMP

do życzenia. Fakt, że Wydziałowe
Komisje Sportowe nie wiedziały dość
często co i jak robić, świadczy o sła
bej kontroli ich pracy przez zarządy
wydziałowe ZMP.

A przecież zasadą wychowania
członków ZMP jest kontrola powie
rzonych im zadań, kontrola którą u
nas przeprowadzano jedynie wśród
ZMP-owców pracujących na wyż
szych szczeblach organizacji sporto
wej — zapominając o grupach i la
tach.

Nie trzeba chyba udowodnić błędu
tego rodzaju stanowiska.

Coraz więcej wśród aktywu jest lu
dzi, którzy sami systematycznie upra
wiają sport, organizują i pomagają w
organizowaniu rozgrywek, jednak
brak u nich przekonania o pracy spor
towej jako o robocie wychowawczej I
politycznej. Pomyślnym jest fakt, iż
większość studentów rozpoczyna sze
rokie dyskusje na temat nowych o-
siągnięć w sporcie, że prawie wszy
scy głęboko przeżywali wspaniałą
walkę na trasie VII Wyścigu Poko
ju — to jednak za mało — potrzeba
wiele chęci i zapału by podobną wal
kę rozpocząć przez samego siebie I
zrozumieć wreszcie pełnię zadowole
^ia ze sportowego wysiłku i zwycię
stwa.

II Spartakiada AGH wykazała
niezbicie słuszność założeń Xi!I Ple
num ZG ZMP. Wskazując głownie
wiele sportowych zalet jakie tkwią
w naszej młodzieży. Entuzjazm wi
dzów, sportowa wałka oraz dobre

• Tegoroczna II Spartakiada AGH,
była podsumowaniem całorocznej
pracy sportowej na Uczeini. Okres,
który dzieli nas od I Spartakiady
przebiegał pod znakiem bardziej oży
wionej roboty, systematycznych tre- .
ningów — pod znakiem organizowa
nia sekcji nowych dyscyplin sporto
wych, jak: boks, strzelectwo czy ho
kej na trawie, jak również rozwinię
cie do pewnego stopnia pracy spor
towej na wydziałach, a nawet na la-
taeh i grupach.

ł Ostatnia zima dla sportowców U-
ezelni i wielu studentów stała się
tym razem okresem wzmożonej pra
cy. Przejawiało się to w ciągłych in
terwencjach studentów o salę gimna
styczną którą rzeczywiście wykorzy
stano, w zadawalającym udziale stu
^entów w raidach i wycieczkach
narciarskich, w zorganizowaniu obo
zu narciarskiego w Krościenku i mi
strzostw narciarskich AGH w Zako
panym.I

Mimo tego należy stwierdzić, iż nie
Zdołano wykorzystać wszystkich środ
ków, które dałyby pewną możliwość
wyżycia się studentów w sporcie.
Nie zdołano przede wszystkim uakty
wnić grup studenckich, które do te
go czasu nie stanowią zwartych ko
lektywów gotowych wyjść w całości
na boisko czy wycieczkę. Przyczyną
zaś tego jest ciągle jeszcze niedosta
teczna praca organizatorów sportu
na grupach i latach przy czym praca
Wydziałowych Komisji Sportowych
pozostawia w wielu wypadkach duże

YYyzej podnieśmy sztandar sportowy
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