
cia. nauki i pracy. Bukareszt to mia
sto zieleni, miasto szczęśl wych ludzi,
którzy tak jak i my wyrwali S'ę z nę
dzy i kapital^stycznego ucisku by
wkroczyć na dregę budowy socjali
stycznego jutra.#

Są wspomnienia, które poz^stają w
pamięci na całe życie, służą jako źró
dło nadzei i męstwa, podtrzymują

^ćziuvvieka." abii^yą nrj" C "„-. ..y : _-.. •'•
trudnych chwilach życia. Takimi
wspomnien^ami jest dla mn e moment
uroczystego otwarcia Festiwalu N g-
dy nie zapomnę chwil, k edy zbratani
Koreańczycy z Amerykanami. Vietna-
mczycy na ramionach Francuzów,
młó^y murarz z NRD. i nauczyciel
ka z Niemiec Zachodnich obok sieb'e,
murzyni pod rękę z delegatami ra
dz^eckimi wkraczali na stadion imie
nia .,23 sierpnia".

Nie  zapomnę  nigdy huraganów
oklasków i okrzyków stutysięcznego
tłumu młodzieży na cześć wkracza
jącej na stadion delegacji  polskiej
i nie zapomnę owacji zgotowanej de
legacjom chińskiej,   bułgarskiej,  al
bańskiej,   ubranym w piękne stroje
ludowe. Na stadion przybywa Sztafe
ta Pokoju. Sekretarz ŚFMD ogłasza
Festiwal za otwarty W górę wznosi
się flaga, w niebo wzb ja się ponad
10-tysięcy gołębi, dwu i pół tysięczna
orkiestra i trzy tysięczny chór mlo-.,
dzieży rumuńskiej, intonuje  Hymn
ŚFMD. Splatają się dłone mł"dz ey
111-tu krajów, czarni, żółci i bali
w różnych językach śpiewają peśń
pokoju  i przyjaźni całego  świata.
Widząc łzy radości w oczach stoją
cych obok mnie przyjaciół poczułem,
że i ja płaczę Ta radość i entuzjazm,
siła wyrażona w pieśni, chmura bia-     
łych  gołębi  na niebie  poruszyłyby
każdego, bez względu na jego przeko
nania polityczne. Piękne pokazy gim
nastyczne młodzieży rumuńskiej, któ
re kończą się wypełneniem całego
stadionu napisami „Pokój"  w róż
nych językach są początkiem rados
nego i przyjaznego dwutygodniowe
go spotkania młodzieży świata na
IV Światowym Festiwalu Młodzieży
i Studentów w Bukareszcie.

Delegat na IV Festiwal Młodzieży
1 Studentów

(—) ^ Lejzerowicz Józef

Tyle dowiedzieliśmy się o p^czątku
dni festiwalowych. Resztę opowie
nam kolega Lejzerowicz w naibliż-
.•.~rn cc o ns ->otkaniu z delega
tem na IV Festiwalu Młodzieży .
i Studentów które odbędzie się w au
li naszej Uczelni.

I Serdecznie żegnani przez mieszkań
ców Warszawy i Stalinogrodu opusz
czamy Polskę. Kierunek — Bukareszt
Trzy dni i dwie noce mknie pociąg
przez bratnie kraje Demokracji Lu
dowej. Wszędzie, o każdej porze dnia
i nocy, witają nas roześmiane twarze
młodych dziewcząt i chłopców zgro-

^"inau^^ujcii d^ ~u*v^^jZ^z..i. i.*-t- zer.t.-zc^-
kwiatów, życzeniom, podarunkom nie
ma końca. Enluzjazm nasz rósł z go
dziny na godzinę Nikt nie myśli o
śnie. No bo i jak tu spać?. Bralysta-
wa i Budapeszt, Karpaty i Dunaj
Kombajny i traktory pracujące w po
lu przyciągają nas jak magnes do ok
na pięknie udekorowanego pociągu.
W wagonie jest cicho. Każdy z nas
chce by jak najdłużej pozostały mu w
pamięci piękne czardasze odtańczone
przez gościnną młodzież węgierską.

Ale oto i wielotysięczne — Pace si
Prietenie i już jesteśmy w Ojczyźnie
Festiwalu. Nie ma tutaj płotu, słupa,
drutów telefonicznych które nie mó
wiłyby, że Rumunia została bardzo
starannie przygotowana do Festiwalu
przez cały naród a przede wszystkim
przez młodych. Trzy lokomotywy cią
gną nasz pociąg po górzystym terenie
Rumunii. Mijamy około 60 tuneli.
Młodzież rumuńska, a wraz z ną całe
społeczeństwo serdecznie nas wita.
Dyskutujemy o wszystkim, rozumiemy
się chociaż języki nasze są bardzo róż
ne ale to nie ważne, bo łączą nas
wspólne cele. kroczymy razem w jed
nym kierunku do szczęśliwej socjalis- '
tycznej przszłości. Z przedziału do
przedziału leci wieść — zbliżamy się
do Bukaresztu. Orkiestra gra Hymn
ŚFMD-, podchwytuje go wielotys^ę
czny tłum młodzieży. Co s:ę z nami w
tej chwili działo nie da się opsać. to
trzeba samemu przeżyć. Tych wrażeń
nie można wyrazić słowami. Do łez
wzruszeni z radości, wsiadamy do sa
mochodów, które odwożą nas do sie
dziby Polskiej Delegacji na Festi
walu.

O odpoczynku po podróży nie my^li
my. Dni dz elące nas od otwarcia Fe
stiwalu spędzamy na odświętnie przy
strojonych ulicach Bukaresztu, na
ostatnich przygotowaniach do otwar
cia Festiwalu. Minął dopiero jeden
dzień a mamy już przyjaciół z Aust
ralii i Indii, Korei i Egiptu, Rumunii
i Afryki. Haiti i w:elu. wielu innych.
Wielojęzyczny gwar na ulicach, per-
wsze rozmowy z delegatami innych
krajów, hasła i afisze, ogromne plan
sze upewniają nas, że idea pokoju i
przyjaźni między narodami będzie
towarzyszyła nam nrzez całe dwa ty
godnie, ża Festiwal stan:e ?'ę ieszcza
jedną pokojową manifestacją jedmś-
ci młodzieży w walce o prawo do ży- •

W dni festiwalowe

idzie równolegle z szeroko rozwinię
tą pomocą stypendiair % która pro
centowo jest niewspółmiernie wyższa
od pomocy udzielanej studentom
przed wojną, kiedy liczba słuchaczy
była kilka razy mniejsza od dzisiej
szej Rozbudowa gmachów uniwersy
teckich i urządzeń laboratoryjnych,
domów akademickich, których kom
fort jest naszą prawdziwą dumą, o-
pieka zdrowotna, sieć domów wypo
czynkowych i wczasowych stwarza
całość godną podziwu dla jej twór
ców Prócz pomocy dla studiującej
młodzieży, Rząd wprowadził stypen
dia naukowe, aspiranckie i stypen
dia na wyjazdy za granicę.

Niewielu z Was młodzi wie, w ja
kich warunkach studiowała i żyta
młodzież przed wojną. Podział na
„tych co ich rodzice mają" i odwro
tnie stwarzał i tu hierarchię, która
deprawowała młodzież, uczyła ją sno
bizmu i pogardy dla ludzkiej pracy
i nędzy. Na uniwersytetach domino
wało grono beztroskiej „złotej mło
dzieży", traktującej naukę jako zlo
konieczne, i które często po kilkana
ście lat, z mizerną pomocą własną
a silnym poparciem bliźnich studio
wało. Obok niego, odcinając się ja--

•skrawie wegetowała biedota studen
cka, mieszkająca po poddaszach i je
dząca obiad raz na pewien czas.
Młodzież ta była żywym i hańbiącym
wyrzutem dla tych. których obowiąz-

egzystencji swym młodocianym oby
watelom Niestety inaczej podchodzn-
nn wówczas do tych spraw, i młody
chłopiec czy dziewczyna albo ulega
w zapasach z życiem, lub kończył
studia, a otrzymany dyplom zazwv-
czai chował głęboko w zanadrze nie
mając możności  uzyskania  pracv.
Często słyszał zdanie: „przemysł nie
jest towarzystwem  dobroczynnym"
W ten soosób rosły kadry bezrobo
tnej inteligencji i malkontentów, któ
re były stała zmorą ciążącą nąd gło
wami studiującej  przed wojną mło
dzieży. Z tvch to a nie innych powo
dów setki ludzi znajdowało sie poza
nawiasem życia, zatracając wiarę i
ufność w swe siły oraz w sens wło
żonego w lata nauki trudu. Dziś. mło
dzi, otworzyły sie przed Wami nowe
horyzonty. Od Was samych  zależy
tylko, iak podejdziecie do życia, któ
re z takim wysiłkiem Wam stworzo
no. Wierzymy Wam jednak, jesteś
cie bowiem pokoleniem, które minio
młndości nrzeżyło bardzo wiele Dzie
ciństwo Wasze często nie łwłn we
sołe a wczesna ba^dzo młodo^ć wy*
kuwała sie twardo wśród huku ar
mat,  cieniu obozów koncentracyj
nych i ma^szu podkutych butów na
jeźdźców Dlatego potrafiliście zrozu
mieć, że tó co było kiedyś drukowa
nym na ciernliwvm Daoierze fraze
sem, stało sie dzięki Polsce Ludo
wej, częścią Waszego życia i byto
wania.  Ojczyzna  Was potrzebuje.
Kraj na Was czeka. Bez obawy idzie
cie w przyszłość, pewni że lata nau
ki są wstępem do czekającej na ka
żdego z Was pracy, że nie staniecie
nigdy przed  problemem „pustych
niepotrzebnych rąk" pewni, że Pań
stwo stoi za Wami.

Z dniem dzisiejszym roznoczyna-
cie wydawanie dwutygodnika „Na
sze Snrawy". którego treść obejmie
szeroki wachlarz tematyczny. Będzie
w nim odbicie i przekrój całego ży
cia naszej Uczelni, zarówno na pniu
naukowym, jak i dydaktycznym Bę
dzie w nim przekrój Waszego stu
denckiego życia, waszej pracy społe
cznej, naukowej 'i kulturalnej. Wa
szych trosk, i zamierzeń My profe-
sd^owie i wszyscy Wasi opiekunowie
dołożymy wszelkich możliwych sta
rań, aby Wasz godny naśladowania
krok i wysiłek wydał jak najzdrow
sze i najlepsze rezultaty.'

spraw"

związku z tym prosimy was bardzo
o współpracę z naszym czasopismem.1

W następnych numerach w dużej
mierze będziemy opierać się na ko
respondencjach studentów, które nam
naprawdę będą cenną pomocą

Poza tym prosimy was bardzo o
ostrą krytykę naszego czasopisma.
Prosimy o przedyskutowanie na gru
pie, co się warn podoba, a co me podo
ba w nuszet gazecie i co chcielibyście
jeszcze widzieć'w me\ Może nie po
doba się wam szata graficzna? Prosi
my o projekty

Chętnie skorzystamy^ z cennych
uwag. których jak sądzimy nie omiesz
kacie  wysłać  do redakcji  „Naszych

Kolegium Redukcyjne

Koleżanki i koledzy!

Oddajemy wam dziś pierw^za numer
dwutygodnika ..NASIL SPRAWY".

Może zdziwi was tytuł tej naszej
uczelnianej gazetki, ale wykluliśmy go
dlat^go, że będziemy w met drukować
wszystkie sprawy związane z żynem
naszej uczelni. Będziemy publikować
w mej prace naukowców i studentów,
wyjątki z referatów pracy Kól Nauko-
wych. będziemy pisnć o pracy grup
studenckich t ZMP-nwskirh. o naszych
kolegach zagranicznych (pierwszy w
polskich czasopismach stały ..Kącik
studenta zagraniczni go"), o bolącz
kach związanych z warunkami socjal
nymi, z domami akademickimi i w

„Od Redakcji"

szych godności. Zniknął sztuczny
podział społeczeństwa na klasy i
wszelkie wynikające stąd przywile
je i korzyści, jakie dominowały w
Polsce do roku -1939 i były powo
dem, że państwo, które miało wszel
kie dane, aby odegrać wielkę rolę
w życiu politycznym, gospodarczym
i kulturalnym Eu.opy, popadło w
nową niewolę,- nędzę i poniewierkę,
a jego najlepsze i najwartościowsze
jednostki zginęły śmiercią męczeń
ską. Ale przyszła nowa wojna i pirze-
orała nietylko ziemię, ale i ludzkie
serca. Przyszli ludzie dobrej woli i
w imię zaszczytnych ideałów wol
ności i równości otworzyli nową, nie-
zapisaną jeszcze księgę, która miała
się stać od tej pory historią Ludo
wego Państwa Polskiego. Dana Na
rodowi Polskiemu w 1947 roku Kon
stytucja — i zmiany idące w ślad za
nią w życiu gospodarczym, przemy
słowym i kulturalnym, spowodowa
ły, że zacofany pod tymi trzema
względami kraj, krok za krokiem
wyrównuje swój poziom, stając w
rzędzie przodujących narodów świa
ta

Nauka Polska, której wkład w o-
gólnoświatowe dzieło jest już obec
nie bardzo duży, dąży, aby i na tym
odcinku drogą szlachetnego współ
zawodnictwa wysunąć się na przo
dujące miejsce. Począwszy od szkół
podstawowych, poprzez reorganiza
cje bzkuiuićlWet  śl eu^^--go*, • - ^^V. cdL?--
wego i wyższego, otwarto szeroko
drzwi dla dzieci i młodzieży chłop
skiej, robotniczej i inteligencji pra
cującej. Polska Ludowa na każdym
kroku daje wyraz swej trosce o jej
teraźniejszość i przyszłość. Warun
ki, jakie stworzył młodzieży Rząd
Polski Ludowej nie mają odpowied
nika w dziejach naszego państwa.
Dobrze pamiętamy lata 1945. 46. i
dalsze, kiedy to ze wszystkich
stron Polski z każdego niemal zakąt
ka zawrzało bujne życie. Garnąca
się do nauki młodzież ciągnęła i do
dziś dnia ciągnie nieprzerwanym' po
tokiem ze wsi miasteczek i miast, a-
bv nadgonić stracone lata, aby nie
dać się zdystansować w swej pogo
ni ku lepszemu jutru. Państwo Lu
dowe już od zarania swego istnienia
uznało wielką wartość i znaczenie
młodzieży, i od pierwszej chwili u-
czyniło i czyni wszystko abv zebrać
rozbitków na wspólny pokład do
prowadzić ich szczęśliwie do brzegów
ziemi, która dla wszystkich bez wy
jątku stała się ziemią pracy i sdo-
koiu. ziemią, na której, mogą praco
wać i żyć.

Rząd Polski dając młodzieży pra
wo nauki i samostanowienia o so
bie nie uczynił z niego pisanego pa
ragrafu nie mogącego sprostać życiu.
Gigantyczna rozbudowa szkolnictwa

Dziewięć lat minęło od chwili, gdy
na zdeptaną przez niemieckiego oku
panta ziemię polską wkroczyły zwy
cięskie wojska radziecko-polskie.
Nad smutną, dymiącą krematoriami
i krwią Ojczyzną, rozwinięto białop
czerwone sztandary, a dźwięki śpie
wanego przez lata w podziemiaci^
Mazurka Dąbrowskiego, zabrzmiały
głośnym echem z milionów oswobo
dzonych piersi, od wsi do miast, od
domu do domu. Miliony rąk, które
przez lata całe zaciskały się rozpacz
liwie i bezradnie — ochoczo wzięły
si^ do pracy nad odbudową zdewa
stowanej Ojczyzny. Dziewięć lat,
zdawać by się mogło, w życiu ludz
kim niewiele — Może. Bo czemuż
to w porównaniu z krótszymi znacz
nie latami okupacji zbiegły tak za
wrotnie szybko? Czemuż to dzień
okupacyjny dłużył się często niczym
rok, — dlaczego rok w wolnej Oj
czyźnie zbiega szybko niczym dzień?
To jasne i zrozumiałe. Wolność i po
czucie pewnego jutra, bez obawy no
cnych obław, bez obawy Oświęci
mia. Treblinki czy Majdanka. To
pewność, że się jest we własnym
kraju, pracpje/-stę_dla swoich i dla
siebie, że życie nasze nie urwie się
nagle w połowie której^ś niespodzie
wanej godziny, aby stać się na
stępnie gorszą od śmierci\wegetacją
więźnia w niebieskim czy-popiela
tym pasiaku. To właśnie przyczyna,

"która poijuu/.^, któtti rod^ł iiw/ió^^,.
ły niespożyte — chęć pracy — to
przyczyna, że możemy planować i
układać życie na długie lata. pewni,
że w oznaczonym dniu znajdziemy
się właśnie w miejscu, które wyzna
czyliśmy sobie kiedyś.

Kiedy spojrzymy w przeszłość,
nie tak od nas odległą, bo rok 1945
1 uprZytomnimy sobie spuściznę po-
okupacyjną, spuściznę gruzów, zni
szczenia, kalek i nędzy, z drugiej zaś
strony ogarniemy wzrokiem ogrom
pracy i wysiłku ludzkich rąk i móz
gów, dokonany przez krótki okres
powojenny, wówczas zrozumiemy tę
siłę, która tak mocno zcementowała
Naród Polski w jego pokojowej i
twórczej pracy Siła ta, to wspólny
Polakom patriotyzm i duma naro
dowa, to pragnienie jak najszybsze
go wydźwignięcia skazanej niegdyś
na zagładę Ojczyzny na czoło przo
dujących narodów świata i pokaza
nie mu. że Naród Polski umie nie
tylko cierpieć, ale przede wszystkim
tworzyć. Tworzyć dzieła nowe, lep
sze, pozbawione zacofania i poniże
nia godności ludzkiej, świadczące o
wolnej i nieskrępowanej myśli, gi
gantyczne dzieła socjalizmu.

Partia i Rząd Polski Ludowej, re
alizując zamierzenia Konstytucji i
przyznając każdemu obywatelowi
prawo wolności myśli, nauki i pracy
podniosły je tym samym do najwyż

Gmach AGH

Życie studenta w Polsce Ludowej

Prof. dr. łnż. Z. Kowalczyk

Re^tor Akademii Cómiczo-Hutniczej w Krakowie
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siatkówki i koszykówki zajęte są
przez — trenujących. Obok czoło
wych sportowców ZSRR jak Zybina,
Litujew i- inni na stadionie ćwiczą
liczne rzesze młod^eży.

*
W rozgrywkach o wejście do kra

kowskiej A klasy piłkarskiej dru
żyna AZS AGH rozgromiła LZS —
Gdów w stosunku 6:0. Ponieważ
najgroźniejszy konkurent naszej
drużyny Unia Rabka przegrała ze
Stalą Andrychów 1:0, AZS AGH
znajduje się obecnie na drugim miej
scu 7. równą ilością punktów Unią—.
Rabka.

*  .
Z ostatniej niedzieli.
Jak donosi nasz korespondent

sportowy, drużyna piłkarska AGH
odniosła zwycięstwo nad Unią Rab
ka w stosunku 3:1, dzięki czemu za
kwalifikowała się do krakowskiej A
klasy.

Nowy rekord juniorów ZSRR (w
grupie 15—16 lat) ustanowiła repre
zentacyjna sztafeta 4X200 m ucz
niów szkół moskiewskich, uzyskując
czas 1:36,8 min.

#
W Tallinie zakończyły się trady

cyjne zawody o „Nagrodę Przyjaź
ni" rozgrywane co roku między spór-
towcami Estońskiej SRR i Leningra
du w piłce nożnej, lekkoatletyce,
koszykówce, boksie i zapasach. Na
grodę zdobył Leningrad, którego re
prezentanci zwyciężyli w czterech
konkurencjach z wyjątkiem zapa
sów^

*
Na zimowym krytym stadionie w

Leningradzier, jednym z najwięk
szych tego rodzaju obiektów w ZSRR
rozpoczął się sezon jesienno-zimowy.
Od rana do późnego wieczora boisko
piłkarskie, bieżnie, rzutnie, boiska do

Wiadomości sportowe

rozkwitu kultury — może być
spokojna tylko w atmosferze
ju i tylko wtedy może być umocnio
na i nabrać głębokiej treści jedności
studentów, i stworzyć podstawę do
rozszerzenia jej działalności. To są
powody dla których MZS uważa
walkę o pokój za główny cel swej
pracy.

Kongres zakończył obrady, ala
praca MZS-u trwa nadal. Delegaci
rozjechali się do swych krajów, cza
sem o tysiące kilometrów odległych
od Warszawy. Teraz wkiśnie zdają
relację swoim kolegom w uniwer
sytetach i politechnikach. Teraz o-
powiadają o nas, o Warszawie o
Polsce. Wielkie idee i hasła Kongre
su popłynęły z Warszawy na cały
świat, do Ameryki i Azji, Australii
i Oceanii. Niech te hasła dotrą też
i do rlas. Niech ws^yscy studenci
naszej uc^elni zapoznają się z jakże
ciekawymi materiałami, dotyczący
mi MZS-u, Kongresu i Międzynaro
dowego Ruchu Studenckiego. Zda
jąc sobie jasno sprawę ze szczęścia
życia w wolnej Ludowej Polsce, z
warunków stworzonych do normal
nych studiów, niech zwiększą swa
wysiłki na po'u nauki, niech polep
szą wyniki pracy, aby lepiej móc
później swą pracą zawodową spła
cić dług Ojczyźnie.

Delegat na Kongres Studentów
w Warszawie

(—) mgr inż. Florkowski

kowym i sportowym był ,z aplauzem
^-ptryjmowan^tr przez Kongres,^<

Nigdy jeszcze żaden Kongres nte
cieszył się taką reprezentatywnością:
1096 delegatów i obserwatorów ze
106 krajów reprezentowało wiele
milionów młodzieży studenckiej.
Kongres wykazał, że cele walki ca
łej młodzieży studiującej są te sa
me. Zapobieżenie wojnie, trwały po
kój, gwarantujący normalne życie
studentowi, wystarczające dla nor
malnego studiowania, warunki by
towe, domy akademickie, wystarcza
jąca ilość podręczników i właściwa
opieką ze strony wychowawców,
zniesienie prześladowań za demo
kratyczne przekonania, zapewniona
praca po ukończeniu studiów, to
zdobycze, które zapewniła nam już
władza ludowa, a cele do których
dąży młodzież studencka krajów ka
pitalistycznych i kolonialnych. Wal
ka ta staje się coraz bardziej ostra
i konieczna dziś, gdy szał zbrojeń
ogarnął świat kapitalistyczny. Cię
żar wyścigu zbrojeń odbija się uje
mnie przede wszystkim na budżecie
oświatowym. Koszty sześciu bom
bowców typu B 36 wystarczyłyby
na ufundowanie odpowiednich sty
pendiów dla wszystkich studentów
Danii, Norwegii, Szwecji i Islandii
włącznie. Przykład ten niestety ma
wymowę bolesnej rzeczywistości.
Potrzeba lepszych warunków życio
wych i możliwości kształcenia się,

tów Państwo. Kolega Jan Janczak
przemawiaj ^N. 11 -Imienin- delegacji
polskiej, powiedziah „Na sali wśród
25 delegatów polskich jest 10 synów
i córek robotników i chłopów, któ
rzy jeszcze przed kilkunasty laty,
podobnie jak miliony ludzi pracy w
Polsce nie mogli marzyć o tym, że
ich dzieci będą się uczyć na wyższej
uczelni'.

Trudno było uwierzyć w nasze o-
siągntęcia delegatom krajów kapita
listycznych, niejednokrotnie zresztą
jak to mogliśmy sami stwierdzić w
rozmowach, uprzedzonych do nas i
do naszego ustroju na skutek perfi
dnych kłamstw wymyślanych pod
naszym adresem. Kiedy oglądali oni
naszą Warszawę, kiedy zwiedzali na
sze uczelnie, kiedy stykali się z nor
malnymi ludźmi, przedstawicielami
polskie^ rzyczywistości to ot
wierały się im oczy. Z po
dziwem, czasem nawet z za
zdrością patrzyli na nasze sukce
sy i porównywali je z bajeczkami
za pomocą których próbowano z gó
ry negatywnie nastawić delegatów
na III Kongres Studentów w War
szawie. Naiwne, a czasem i śmieszne
były pytania naszych zagranicznych
kolegów, którzy chcąc się upewnić,
w sekrecie pytali nas czy nowo bu
dowane w Warszawie kościoły fak
tycznie będą służyć wykonywaniu
praktyk religijnych, a nie muzeom,
czy nabożeństwo odbywające się
właśnie w kościele jest prawdziwe,
a nie zorganizowane tylko dla po
kazania delegatom, że w Polsce
istnieje wolność i swoboda wyznań
i praktyk religijnych. Fakt, że Kon
gres odbył się w Warszawie, symbo
lu największego okrucieństwa fa
szystowskiego a równocześnie sym
bolu wspaniałego pokojowego budo
wnictwa, wzmógł bardzo autorytet
naszego kraju za granicą.

Na długo pozostaną nam w pamię
ci te osiem dni spędzonych pod go
ścinnym dachem Akademii Wycho
wania Fizycznego. Kongres umożli
wił nam przeżycie pięknych chwil
i dal możność zetknięcia się z przed
stawicielami wszystkich ras i języ
ków. Różne były nasze przekonania,
poglądy polityczne i religijne, różny
był światonoglad. ale Kongres stwa-
rzył szeroką platformę porozumie
nia, dzięki której każdy mógł wypo
wiedzieć swe myśli. %c :dy głos,
niezależnie od kogo pochodził, a
który zmierzał do zwiększenia jed
ności studenckiej, do rozszerzenia
wymiany na polu kulturalnym, nau

Kiedy kolega Berlinguer, nowo-
obrany przewodniczący. Międzynaro
dowego Związku Studentów zamy
kał obrady III Światowego Kongre
su Studentów w Warszawie, z tysią
ca piersi delegatów i obserwatorów
całego świata wyrwał się jeden o-
krzyk. Choć wypływał on z tysiąca
ust w stu językach — jedę^ —
bo był wyrazem tych dążeń, repre
zentował .tego samego ducha przy
jaźni i pokoju. III Światowy Kon
gres Studentów zakończył swe obra
dy. Ponad głowami powiewają setki
różnokolorowych chust, biali bratają
się z czarnymi 1 żółtymi, ktoś into
nuje hymn ŚFMD, który podejmu
ją wszyscy. Serca zabiły mocniej, bo
świadomość, że łączy nas wszyst
kich jeden cel, jedna myśl, uzbraja
do dalszej walki o wytyczone przez
Kongres cele I zadania.

Jakże różna jest nasza walka od
walki krajów kolonialnych i zależ
nych. Jakże inne warunki życia ma
ją studenci naszego kraju w porów
naniu z warunkami życia kolegów
z Nepalu, Portugalii czy Maroka.
Różnice te mogliśmy dopiero dokła
dnie poznać w czasie dyskusji kon
gresowej. Na tle wypowiedzi kole
gów z krajów kolonialnych i zależ
nych, którzy dali nam obraz swego
życia, zobaczyliśmy wyraźnie jak
szczęśliwi jesteśmy my, którym wła
dza ludowa Umożliwiła tak wsp^nia
łe warunki życia 1 studiów, Mała
ilość uczelni, wysokie opłaty wpiso
we, czesne, opłaty egzaminacyjne,
brak burs, złe warunki higieniczne
w nielicznych stołówkach, bezrobocie
czekające po ukończeniu studiów,
prześladowania za przekonania de
mokratyczne, militaryzacja uczelni,
— wszystko to stanowiło treść wy
powiedzi kolegów z Anrgentyny, Ja
ponii. Kambodży, Kolumbii. Grecji,
Belgii i... całej długiej listy krajów.
Jakże można się dziwić wobec tych

faktów, że procent młodzieży ro
botniczej czy chłopskiej jest tak bar
dzo nikły, że wrota wytszvch uczel
ni zamknięte są dla szerokich rzesz
młodzieży, a otwarte tvlko dla elity.
Czy można się dziwić, że kolega
Emesto Brawo z Argentyny studiu
je już dziewiąty rok, jeżeli, podob
nie jak większość jego kolegów mu
si przez 5 miesięcy w roku praco
wać/ aby zapewnić sobie zaledwie
nędzną wegetację w czasie studiów?

Temu wszystkiemu mogliśmy z du
mą przeciwstawić wspaniały obrn^'
rozwoju naszego szkolnictwa wyż
szego i troski jaką otacza studen

Po III światowym Kongresie sfudenlów

dzi wierzących dla jątrzenia przeciw
władzy ludowej, dla osłabienia je
dności i zwartości naszego społe
czeństwa, jednym słowem dla ce
lów. k'óre osągnąć by chcieli wro
gowie Polski i narodu polskiego.

Biskupa Kaczmarka spotkała su
rowa kara za to, że jako obywatel
Rzeczpospo^itej prowadził działal
ność szp^egowską na rzecz imperia
lizmu amerykańskiego a tym samym
działał na szkodę narodu polskiego.

Nie wszyscy jednak księża w Pol
sce są odbiciem Kaczmarka, albo
Wyszyńskiego, czy też innych, któ
rzy stoczyli się na dno zdrady naro
dowej. Bezwzględna większość kleru
w naszym kraju włączyła się do
Frontu Narodowego, by wraz z ca
łym narodem walczyć o pokój i Plon
Śześcioletm. Księża patrioci posta
wą wykazują jak dalece i głęboko
leży im na sercu miłość Ojczyzny,
szczęście i dobro własnego kraju.
Historia nasza może dać nam rów
nież wiele przykładów świadczących
o tym. że tacy księża jak ks. S'asz:c
czy ks. Scegiemy um:e'i ł-^zyć
wiarę — kapłaństwo z patriotyz
mem.^

Ostatnio oświadczenie Episkopatu
brzmi: ,.Ep:skopat również przeciw
stawia się wiązan'u religii i kościo
ła z egoistycznymi celami pol^tycz
nymi wrogich Polsce kół zagranicz
nych, które chciałyby nadużywać u-
czuć relignnych dla rozgrywek fc-
litycznych".

Nasz ustrój nie przeszkadzał i nie
przetkadza kapłanom katolickim,
w spełnianiu przez nich praktyk re
ligijnych. Nie ulega najmniejszej
wątpliwości, że ks. Sciegienny był
człowiekiem wierzącym, ale wiarę
pojmował nie jako postawę mającą
bronić istniejącego ustroju społecz
nego, ustroju krzywdv i niespraw:e-
dliwoścj społecznej. Wiara nie ozna
czała d'a niego obrony praw szlach
cica — obszarnika, do wyzysku i u-
cisku pańszczyźnianego chłopa. Re
ligijna postawa nie przeszkad^ała
mu w dążeniu do obalenia feudalno-
pańszczyźnianego usttoju, do wy
zwolenia chłopa i oparca stosunku
na sprawiadliwych zasadach.

Mgr T. Żelazny

robili za okupacji — do 'tego zdolni
są jedynie ludzie, którym obca jest
sprawa odbudowy naszej Ojczyzny.

Najlepszym dowodem charaktery
zującym niektórych dostojników h:e-
rarchii kościelnej może być wyjątek
z wypowiedzi świadka Szelchauza
z procesu kieleckiego ośrodka dy-'
wersyjno - szpiegowskiego. „Gdy
Hlond przyjechał do Rzymu w ro
ku 1927 po kapelusz kardynalski 0-
powiadał w czasie śniadania jakąś
historię. W pewnym momencie prze
rwał mu to opowiadanie jego kape
lan ks. Modrzejewski pytając: „Emi
nencjo, kiedy to było. czy jak Emi
nencja byl Niemcem czy jak już Po
lakiem." Hland uśmiechnął się i po
wiada: \.}uż wtedy byłem Polakiem".
Nie pomoże zasłanianie wrogich po
litycznych dążeń najgrubszą nawet
zasłoną o rzekomej nb-cn:e w:arv.
Masy ludowe, również ich wierząca
część — potrafią odróżniać religię
od polityki.

W Polsce Ludowej istn'eie wolność
sumienia i wyznania. Państwo Lu
dowe w petni umożliwia swym oby-
watelom-katolikom zaspakajanie ich
potrzeb religijnych.

Dowodem tego jest oświadczenie
wiceprezesa Rady Ministrów Cyran-
kiewicza. który powiedział:

„Jest troską rządu, aby zagwa-
ratowane przez konstytucję prawa
o obowiązki obywateli w zakresie
swobód religijnych i wolności su
mienia byiy w pełni przestrzegane
przez wszystkie instytucje i wszyst
kich obywateli. Władze państwowe
stoją na stanowisku ' zasad Porozu
mienia z dnia 14. IV 1950 r. i u-
względniając deklarację episkopatu
z dnia 28 września 1953 r. „Będą ży
czliwie ustosunkowywać się do po
stulatów hierarchii kościelnej są
dząc, że wniesie ona realny wkład
do- umormenia jedności i zwartości
społeczeństwa". Państwo Ludowe
przestrzegając wolności sumienia i
wyznania nie pozwala, aby ta wol
ność, aby religia' i Kościół były nad
używane dla celów politycznych,
wrogich żywotnym interesom na
szego narodu i nic z religią nie ma
jącym wspólnego.

Państwo Ludowe nie może spo
kojnie znosić i nie znosi faktów wy
korzystywania uczuć religijnych lu

Niezwykle jaskrawe światło na po
litykę i metody, które stosowali wyż-,
s: dostojnicy kościelni w walce prze
ciwko Polsce Ludowej — rzucił osta
tnio proces biskupa Kaczmarka.
Proces Kaczmarka był jednym z
wielu dowodów charakteryzujących
jak dalece wrogie stanowisko w Sto
sunku do naszego narodu, naszego
Państwa Ludowego zajmowali po
szczególni dostojnicy spośród wyż
szej hierarchii kościelnej. Dostojni
cy ci przypuszcza^i, że naród polski
pozwoli im kupczyć interesami Pol
ski podobnie jak niegdyś to robili
jeszcze „za dobrych czasów" począw
szy od zarania dziejów aż do chwili'
powstania Polski Ludowej.

Polska Ludowa zrodziła się na
gruzach zniszczeń wojennych Trze
ba było heroicznego wysiłku, ogrom
nego poświęcenia 2* strony mas pra
cujących, aby odrodzone państwo
zaczęło żyć. by ruszyły fabryki, aby
ludzie zdobyli dach nad głową. Kla
sa robotnicza i chłopi, prości ludzie
nracy zrozumieli, czego ojj nich po
trzebuje kraj, zrozumieli; że tylko--
własnym spotęgowanym wysiłkiem
poorawią swój byt.

Dzisiejsze osiągnięcia Po-lski Lu
dowej na odcinku ekonom'ęznym,
kulturalnym i politycznym, są wła
śnie dowodem twórcze) inicjatywy
mas. która to inicjatywa potęguje
się 7. roku na rok.

W tym to właśnie okresie kiedy
cały nasz naród wykazywał głęóoki
patriotyzm I niezwykle samozaoar-
cie w dziele odbudowy naszego kra
ju w liście biskupów z dnia 28. IV.
1948 r. czytamy: „Coraz częściej wi
dzieć można zarówno w miastach
jak i na wsia^h ludzi p^aculacych
w święta przy budowie. Przykre te •
fakty zbyt nam przypominają nie
dawne przykre "zasy kędy lud nasz
będzony byl przez najeźdźców do ro
bót przymusowych dla szykany, na
wet w najbardziej uroczyste święta
kościelne i narodowe," Ten Ust nie
wymaga komentarzy. Tak mogą pi
sać tylko ludzie, d'a których odbu
dowa zniszczonej Warszawy, budo
wa Nowej Huty. jednym słowem
wszystkie osiągnięcia P^ski Ludo
wej są wrogie. Przeciwdziałać entu
zjazmowi mas tłumacząc im, iż nie
ma w Polsce pilnych prac. że to co
robią dziś, nie różni się od tego co

Sprawa która nas żywo interesuje

Zaczęliśmy
miesiąc przyjaźni

Dnia 10. X. 1953 r. w holu AGH
odbyła się uroczystość poświęcona
10-tej rocznicy powstania Ludowego
Wojska Polskiego, oraz inauguracji
miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Pol-

. sko-Radzieckiej. Otwarcia uroczysto
ści dc^tonał ob. Rektor Kowalczyk.
W części artystycznej wystąpili —
chór z towarzyszeniem orkiestry
AGH, zespól taneczny wydziału Ce
ramicznego, który w pięknych staro-
rosyjskich strojach wykonał taniec
„Kalinka", oraz soliści i recytatorzy.
Szczególnie gorąco oklaskiwany był
wiersz o towarzyszu Leninie, który
recytował koi. Kratzer.

Po części artystycznej odbyła się
zabawa taneczna, której jedyną chy
ba wadą było to, że jak zwykle na
AGH słabo reprezentowana była
płeć piękna, dlatego też w im'eniu
płci brzydk:ei zwracam się do kole
żanek z apelem, aby w przyszłości
nie zanudzały się w domu, a raczej
uprzyjemniły czas sobie i kolegom,

A. Trojanowskl

^. Mafakow.ski
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ludowych mąs.

•ć--.    Przełożył Leon Pasternak

X-lcie Wojska Polskiego
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Zostań korespondentem
itNaszych Spraw"

Tytuł naszego pisma zaprojekto
wała Wicsia Hanula z III roku geo
logii podstawowej. Projekt umoty
wowała następująco:

„NASZE SPRAWY" będą mówiły
coprawda nie tylko o naszych spia-
wach studenckich,- o życiu na Aka
demii. Będą one wyjaśniuły i po'i- -
czały nas o sprawach międzynarodo
wej polityki, o życiu w nowej Polsce.

Czy te sprawy są nam obce? N>e.
Są to' przecież nasze sprawy, własne
i nikt nam ich odebrać nie może.
Przecież my się nimi interesujemy,
jesteśmy z nimi jak najcleśniej zwią
zani, tak jak związani jesteśmy z ży
ciem naszej uczelni. O tych to spra
wach będzie mowa w naszym czaso
piśmie przede wszystkim*.

A jak Wy Koleżanki i Koledzy za
patrujecie się na wybór takiego wła
śnie tytułu?

Może podyskutujemy nad nim na
naszej grupie studenckiej i — uwagi
prześlemy na adres Redakcji NA
SZYCH SPRAW.

Redakcja.

Jak wypadł konkurs

lektywie lżej się pracuje, w kolekty.
wie ludzie rosną 1 dojrzewają. Łą
cznikiem pomiędzy grupą i KU.
ZSP, jest mąż zaufania. Od jego ini
cjatywy zależy praca i dobre zoiga-
nizowanie wypoczynku. Przykładem
może być tutaj koi. Bielawski Kazi
mierz — mąż zaufania grupy IV na
Wydziale Górniczym II B, który po
trafił zorganizować pójście całej gru
py do kina i teatru, potrafił zmobili
zować prawie całą grupę studencką
do wyjazdu na akcję żniwną. Grupa
studencka jako kolektyw powinna
wyrabiać w młodzieży studenckiej
poczucie estetyki i dobrego smaku,
Na tym polu na naszej Uczelni są
jeszcze duże niedociągnięcia. Szcze
gólnie jaskrawo przedstawia się ten
brak kultury na codzień w domach
akademickich. Formy pracy z mło
dzieżą studencką saf różnorodne, a
cel jeden: wychowanie młodzieży.
Ważną jest tutaj współpraca orga
nizatora ZMP, starosty grupy i męża
zaufania. Od tej współpracy zależy
powodzenie sprawy wychowania, bo
tylko dobrze zorganizowana nauka,
wypoczynek 1 rozrywka, dają pełne
zadowolenie należycie spełnionego
obowiązku..

łe należy na bieżąco wyjaśnić sobie
na konsultacjach. Przed egzaminem
albo kollokwium należy przeprowa
dzić zbiorowe repetytorium z przy
swojonego materiału w grupach pię
ciu albo sześciu osobowych.

SUcimrski Arkadiasa -

Jak %'ą uczyć  ^

Polska Ludowa daje nieograniczo
ne możliwości rozwoju mtodzieży,
zapewniając je odpowiednimi środ
kami, nie krępuje naszych zdolności
ani zainteresowań, ale jednoczaśnio
stawia przed młodzieżą studencką
ważne zadania produkcyjne .—-.ter-.

—minowe ukończenie studiów    ,
Sprawdzianem naszej  pracy, na-'

szymi wynikami produkcyjnymi są
wyniki w nauce. Wyniki te zależą od
na3zej systematycznej pracy Odda
no do naszej dyspozycji pomoce nau-

• kowe, zapewniono nam pomoc Ka
tedr i Zakładów w formie konsulta
cji, bibliotekę, pokoje do nauki i
świetlice w domach akademickich—
umiejmy Je w pełni wykorzystać.

Bardzo ważnym czynnikiem wpiy-
wającym ną wyniki egzaminów jest
metoda uczenia się. Doświadczenie
wskazuje, że porządnie prowadzone
notatki z wykładów, samodzielne
konspektowanie i systematyczne
przygotowanie się na każdy wykład
i ka?de ćwiczenie — to 75 proc. zda
nego egzaminu. Rzeczy niezrozumia

Grupa studencka

Uczelnią nasza ma za zadanie nie
tylko wykształcić studentów na do
brych .fachowców, ale.„również wy
chować ich na pełnowartościowych
ludzi. Pracę tę prowadzi najmniej
sza komórka organizacyjna — fjtupa
ZSP-owska, grupa studencka. W ko-

kurków, zniszczone kuchenki gazo
we w Domach Akad^mickich świad
czą o bezmyślnym i lekceważącym
sto^unku do własności społecznej.
To się musi zmienić koleżanki i ko
ledzy i' to od zaraz. Zwracajmy ba
czniejszą uwagę na postępowanie
nasze i bezwzględnie tępmy szkod
ników i niszczycieli mienia społcz-
nego.

Kwiatki
Troskę, jaką otacza nasze państwo

ludowe studentów, widzimy na każ
dym kroku: rozbudowa naszej u-
czelni, nowe dorny akademickie,
stypendia, staja opieka zdrowotna-.
Studenci nasz^j uczelni w pełni ko
rzystają z opieki państwa, jednakże
musimy mieć stale na uwadze, aby
środki, jakie państwo daje do na
szej dyspozycji — środki pochodzą
ce t ciężkiej pracy robotników i
chłopów, były wykorzystywane
świadomie. Poszanowanie własności
społecznej powinno być naszym pier
wszym obowiązkiem. Połamane
krzesła, poniszczone stoły i ławki
w naszych salach wykładowych,
drzwi bez klamek, umywalki bez

start był „spalony". Opuszczenie
pierwszych godzin wykładów i ćwi
czeń stwarza poważną lukę, którą

'trudno jest uzupełnić, tak samo jak
trudno jest nadrobić w biegu na se
tkę ułamki sekund stracone na star
cie.„ •

Myślę, że tp ąnasza sprawa" tra
fić powinna na zebranie grup
ZMP-owskich i studenckich. Radzę
zwrócić się do kolegów i koleżanek,
którzy spóźnili nasz start, aby wy.
jaśnili powody nieobecności i wy
tłumaczmy im z kolei, że dyscypli
na pracy nie zaczyna się z kilku
dniowym opóźnieniem, lecz zacz^ła
się o godzinie 10-tęj 1 pażdziarnika
wras z inauguracją.

Pisarska Wiesława

wykładach było nie więcej jak 50
proc. studentów. Jeszcze 7 paździer
nika na wykładzie z górnictwa dla
trzeciego roku Geologii Podstawo-'
Wej obecna była zaledwie 1/3 część
studentów. Na Wydziale Górniczym
roku III A grupa I, do 10 bm. odby
ło się zaledwie trzy wykłady. I ta
ka mniej^ więcej sytuacja panowała
na wszystkich wydziałach. W Dzie
kanatach leżą nie odebrane dotąd
przydziały na mieszkania w D. A.,
a obok rośnie sterta zaśwadczćń le
karskich. Widocznie jesienne chłody
mają tak zgubny wpływ na zdrowie
naszych studentów, że tylu naszych
kolegów z powodu choroby nie mo
gło rozpocząć w terminie roku aka
demicki ago.

Zle się dzieje koleżanki 1 koledzy.
Czy tak właśnie powinna wyglądać
nasza świadoma dyscyplina I nasza
walka o jak najlepsze wynikł w na
uce?

O ile pamiętam, to w przedostatnim
bodajże numerze „Poprostu" byl arty
kuł zaczynający sit od słów: „Tak
samo jak wynik biegu zależy w
dużej mierze od dobrego startu, tak
i nasze wyniki w nauce itd. Ud." —
nie chcę cytować dalei. zapewne
czytaliście sami ten artykuł. Wypa
dałoby  tylko stwierdzić , że  nasz

Słów par^ o dyscyplin!*
chidiów

Pierwszego października zainau
gurowaliśmy , uroczyście nowy rok
akademicki, dziewiąty w wyzwolo
nej Ojczyźnie. Dziesięć dni temu
wysłuchaliśmy inauguracyjnego wy
kładu profesora Kochmańskiego,
lecz spójrzcie dziś jeszcze na niektó
re sale wykładowe na naszej Uczel
ni. Na latach pierwszych dyscyplina
jest dobra, a na latach drugich i
trzecich pod t. zw. „zdechłym Azor-
kiem", w pierwszych  dniach na

Pod rozwagą

Zagadnienie nauki, światopoglądu,
pracy, z człowiekiem, szukanie no
wych ciekawych form pracy przewi
ja się przez wszystkie prawie wypo
wiedzi.

Poważnym brakiem dyskusji jest
to, że nie mówią profesorowie i asy
stenci, po mipno zaproszeń nie przy
byli na nasze plenum, Czyżby-zna
czyło to. że przestali się interesować

' życiem Uczelni, życiem młodzieży,
sprawami, kióre ją nurtują. Sądzimy
i mamy nadzieję, że przy następnej
okazji nasi profesorowie nie zrobią

• nam takiego zawodu jak tym razem
i przyjdą by podzielić się z jiami
swymi uwagami, że setki naukow
ców naszej Uczelni będą reprezento
wane nie przez cztery osoby jak tym
razem. Jak zwykle mały jest udział
koleżanek w dyskusji, bo zabierają
glos tylko trzy członkinie ZU i je
dna przewodnicząca Koia, Ale spra-
W8 udziału koleżanek w życiu na.-zej
Uczelni powinna ulec poprawie tym
bardziej że poruszona była w refe
racie i poparta glosami w dyskusji.

By plenum spełniło swe zadanie,
by nie było przejawem jeszcze jedne
go formalizmu w naszej pracy, trze*.
ba, by odbiło się szerokim echem na
naszych grupach i latach, by jego
wnioski zostały przeniesione na
wszystkie odcinki naszej pracy na
Uczelni. Nie wystarczy stwierdzić, że
mamy błędy i braki w pracy, ale
trzeba je usuwać na każdym kroku.

Musimy walczyć o tó, by praca po
lityczno-wyjaśniająca stanęła naresz
cie na należytym poziomie, by było
nią przepojone nasze codzienne życie
na Uczeini i w domu, by nigdzie nie
brakło agitatorów naszej wielkiej
sprawy jaką jest wychowanie nowe
go człowieka, pełnowartościowego so
cjalistycznego inżyniera.

Przy szczelnie zapełnionej auli o
twiera plenum ZU ZMP koi. Kowal- •
czyk słowami: .musimy dziś przea
nalizować ca?3 pracę naszej  Uczel
nianej Organizacji w świetle uchwał
XII Plenum".
• Tradycyjne spęznienłe spowortww-
ne jest tym razem opóźnieniem się
gości, bo aktyw uczelniany przybył
punktualnie da godzinę 9 Mocne sło
wa krytyki pod adresem wszystkich
instancji organizacyjnych przewijała
się przez referat, który wygłasza
przewodniczący ZU tow. Lejzerowicz.
Bogata analiza wszystkich odcinków
pracy ZMP-owskiej na Uczelni w
świetle uchwal XII Plenum Zarz^du
Głównego, daje dobrą podbudowę
pod dyskusję, która toczy się ży^o
i ciekawie. Koledzy zabierający głos
w dyskusji mówią o tym, jak wyglą
da praca polityczną na naszych gru
pach, kołach, wydziałach, o tym,
gdzie mamy braki w pracy pob^cz
nej ha takich odcinkach jak ZSP.
Koła Naukowe TPPk i AZS. Przez
wszystkie wyptflviedzi przewija $ię je
dno zasadnicze zagadnienie wychowa
nia nowego socjalistycznego inżynie
ra. Cała przecież nasza praca na U-
czelni. wszystkie jej formy 1 środki
zmierzają do jednego celu: przygo
towanie nowej technicznej inteiigen
cji dla nowego socjalistycznego prze
mysłu. Mówi o tym Prorektor Bie-
lański: „Trzeba podnieść ną wyższy
poziom jakość pracy studenckiej na
Uczelni, ale by to osiągnąć potrze
bny jest wspólny wkład ze strony
kadry nakowej i studentów".

O walre z formalizmem w naszej
pracy mówi tow. Jankowska, o tym.
że nasz aktyw, nasi członkowie or
ganizacji, robią wiele rzeczy dla oka,
zatracając cel 1 sens pracy politycz
nej w naszym życiu.

W świetle plenum ZU ZMP
Żemralska Maria

o' Wrocław), zrobiliśmy tobie  ,,twa-
Ludowej.

Po eliminacjach (chodzi oczyn':teie
rzowe" zdjęcie w parku obok Hali

nalawym. Daliśmy jeszcze kilka wy
stępów na mieście i wróciliśmy do
Krakowa szczęśliwi i zadowoleni z
siebie. Zwycięstwo wrocławskie za
służone było w zupełności.

VC Kruknwie mieliśmy jeszcze kilka
występów po eliminacjach: w Święto
Majowe, w dniu konferencji sprawo-
zdawczo-wyborczej K\V Partii, później
dawaliśmy występ dla kolarzy Wy
ścigu Pokoju, mieliśmy wyjazdy na
wieś. występy w hnllii Akademii no-
i wreszcie na inauguracji.

Trzeba stwierdzić, że nasz zespól
ma piękną przeszłość i chcielibyśmy,
by w bieżącym roku akademickim za
chował swąje dobre imię. osiągał je
szcze lepsze wyniki, w czym na pewno
pomogą mu koledzy I koleżanki z lat
pierwszych, zasilając jego szeregi.

Chcielibyśmy tylko jeszcze przed
stawić nasze główne życzenie: sysle-
matyctnei pracy zespołu już od po
czątku roku akademickiego. dzięki
czemu unikniemy, wielu trudaści po
przedzających zeszłoroczne . elimina
cje,

Łaszczok Kazimiera

Mieliśmy straszną tremę, baliśmy
się. ie z naszego występu będzie „kla
pa", tym bardziej, ze mieliśmy bardzo
groźnych konkurentów.. Pozbyliśmy się
jednakie (ej tremy w chwili kiedy u-
słyszeliśmy skandowanie z widowni:
Kra-ków, Kra-ków. Kraków... Wypadli
na „sto dwa" Niektórzy twierdził', ie
Kraków ma zespól zawodowy Śmia
liśmy się z mch ogromnie. Polem
była Hala Liidowa: duża scena... na
widowni tysiące głów. Nasz występ
byt ostatni. Nareszcie doczekaliśmy
się zapowiedzi spikera: „Na zakoń
czenie, wystąpi z końcowym fragmen
tem swego montażu zespól AGH z
Krakowa".., Znów krzyk ogromny, pe
łen entuzjazmu wznosi się pod skle
pienie Hali: Kra-kówi Kry ków, Kra
kowi

FJekt byt wspanmlii kłedii n'n sce
nę wpadły 32 pary w knilojwiuku ji-

Ostatni występ nas^ego zespołu
pieśni i tańca oglądaliśmy nie tuk
dawno, bo w czasie inauguracji roku
akudemickiego. Było najzupelniet ^i
doczne, ie nasi „artyści- doktadują
wszelkich starań, by część artystyczni
jak najbardziej podobała się ^ido^ni,
było widoczne, że. wczuwatą się w s^a
rolę i ie itjją pieśnią i tańcem Mc
więc dziwnego, że na eliniiiiącjaiti
wrocławskich, zespól zajął przodami e
miejsce w klasyfikacji zespołów pn ś-
ni i tańca. Wprost nie do uuierzema
było. ie powstał on zaledwie na dwa
miesiące przed eliminacjami. f)av niej
mieliśmy tylko mały i dość mur-
ny^espót taneczny, .miny ihór" i or
kiestrę — .'a była najlepsza I nagle
w marcu powstał — możemy powie
dzieć' — „olbrzym". 250 dziewcząt
i chłopców wraz z profesorami Ztot-
nickim, Surowiakicni i Witzysiyin. u-
terałem Zechenlerem. zaczynają in
tensywną pracę, w rezultacie czego da
jemy występ w Domu Wojska Polskie
go 12 kwietnia na eliminacjach śtotto-
wiskowych zdobywając pierwsze miej
sce Radość ogromna. Wyje^dżamy do
Wrocławia. Nowych jjilkundicie dni
wytężonej pracy i 26 kwietnia jesteś
my we Wrocławiu Gmach opery ^y
pełniony „po brzegC. widzowie, jury...
scena na której występuje barwny kra
kowski zespól.

Zespół Pieśni i Tańca
Kasze spraw^
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I dokładnie jak furtka klasztorna
— zamknięta.

,.Domv są dla młodzieży"... A co
ci do tego?

Ty jesteś dla domu akademickiego.
Chcesz się uczyć z kolegą (jesteś

razem w grupie)
No, to się możesz uczyć — w świe

tlicy... na kupie   •    i
Ponad trzysta mieszkanek — dru

gie tyle gości.
Ile tu wesela, gwaru i radości...

Jaki tu miły nastrój, domowy, ro
dzinny...

Tu Jaś chemię tłumaczy — tam
znowu ktoś inny

wykłada mechanikę. Andrzej  Ole
na zabawę prosi

pod oknem Jurek oświadcza się
Zosi.

Kazia z Romkiem załatwia redak
cyjne sprawy

A Marysia z Marianem ustala od

prawy.
Kilka z nas chętnie właśnie słucha

radia
Jagódka się z Henią Ping-Pongiem

zabawia,
każdy stoi.jak może, tłok się stra

szny czyni
60 „m" w kwadracie — 300 gospo

dyni...
•   Powoli głucha wściekłość do serca

się wdziera
My biedne nosy — a dom — taba

kiera...
Co robić? Trudna rada. Delegatu

rze nie wypada
zwrócić uwagi tak wprost...
Ha, mam pomysł:

Nie wiele —

Posłać im tabakierę.

Na tabakierze — nos.  .

Na zebraniu mieszkanek yill D. A.
w dniu 12 bm, przedstawiciel Dele
gatury stwierdził, że prawdopodobnie
wydany zostanie zakaz przyjmowa
nia odwiedzin w pokojach Domu A-
kadernirkiego. Odwiedzających wolno
będzie przyjmować tylko w świetu-
cy.    .

*
Pozwolisz, że zostanę wierna

Stylowi Ludwika Kerna.

On to w ostatnim Przekroju

Ogłosił poemat wierszer^

w którym role najpierwsze

(zaznaczam poemat niewielki)

grają nosy.. przepraszam...

grają tabakierki..

Tabakierki, wiadomo — twierdzą
nierealnie

Ze to dla nich nosy stworzono spe
cjalnie.'

I takim tabakierki okazem klasy
cznym

Będzie wnet VIII Dom Akademi
cki.

Prześliczna tabakierka. Niech nos
się schowa
Bo to będzie tabakierka naprawdę

wzorowa.
To będzie tabakierka. Czyściutka,

dśt

bawy AZS-u, bo ten z Wybickiego
z przyczyn od siebie nie zależnych
nie mógł przyjść.

W każdym razie fortepiany umó
wiły się, że nie będą grały „za ka
rę" i odmówią wszystkim adeptom
sztuki muzycznej, nie robiąc nawet
wyjątku dla swego faworyta Wlesia
B Podobno przyszedł list od tychże
pokrzywdzonych fortepianów z za
wiadomieniem, że o ile nie naprawi
się ich i nie odda do użytku studen-.
tów, to już nigdy nie będą grały, a
nawet gotowe są uciec od tak nie
życzliwych właścicieli.

P. S. Ostatnio doszły nas słuchy,
że fortepiany już się do reszty zbun
towały i podobno już... uciekły.
'elka

których ciasnota zmusza do stania
na jednej nodze), też nie ma w tym
lokum.

Są tacy koledzy, którzy twierdzą,
że „aura" wydziału wpływa dodat
nio na zdrowie. My jednak nie bar
dzo w to wierzymy.

Mając na względzie setki przewi
jających się przez wydział studen
tów wolelibyśmy rozwijać pracę i
kulturalną i masową w bardziej
sprzyjających higieniczno-sanitar-
nych warunkach,  i   . EXPRESS

-   Motto:'
; „Życie na AGH jest pełne

kontrastów".
Jeśliby ktoś" usłyszał o wydziale

pracy kulturalno-masowej, to na pe
wno wyobraziłby sobie dużą^ obszer
ną salę, w której byłoby przynaj
mniej czysto zamiecione ze względu
na jej kulturalny charakter. .

Rzeczywistość jednakże przekra
cza najśmielsze jego marzenia.. Bo
oto w pewnym ciasnym lokalu są
wprawdzie drzwi i nawet okna (za
kratowane), alć wpada przez nie je
dynie wąski strumień światła elek
trycznego, z trudem przebijający się
przez grube warstwy stęchlego po
wietrza i kurzu, który przy więk
szym nasileniu unosi się w powie
trze i pieczołowicie osiada dziesiąt
ki szaf, natłoczonych na małej prze
strzeni i mających świadczyć swoją
masowością o masowym charakterze
yydziału.
i Krzeseł ze względu na ekonomikę..
miejsca (z pewnością również w tro
sce . - o kulturę fizyczną  petentów,

Poznałam ich trzy w Krakowie
(w tym jedno pianino) Cała ta trój
ka ma jakiś dziwnie wspólny zwią
zek z naszą uczelnią: jeden instru
ment jest na Akademii, drugi w a-
kademiku na Wybickiego, a trzeci
na Reymonta. Poza tym mają jesz
cze wspólną cechę: na ani jednym
z nich nie można normalnie grać.

Podobno kiedyś (ale to z pewno
ścią było dawno i nie prawda) chcia
no sprowadzić do riich „lekarza" —
wszystkie trzy instrumenty od nie
zwykle długiego czasu są ciężko cho
re na chrypkę, którą ludzie zwą roz
strojeniem i brak im kilku narzą
dów głosowych. Niestety, lekarz nie
przyszedł, a nasze fortepiany zwo
łały wobec tak stojącej sytuacji
wiec, ulotką o treści: „Zbierzmy się
w auli AGH, gdzie ustalimy naresz
cie, co z sobą począć"... Niestety,
przyszły tylko dwa i stały tam o-
bok siebie" w czasie niedzielnej za-

O kultur^e i o masach
słów kilka ^

Bum fo^^epianó^  Opowieść o domu akademickim

cali Się złą pogodą i mimo wszystko
starali się uzyskać normy SPO. Uzy
skano też wiele wyników, świadczą
cych o tym, że pierwsze lata niewie
le ustępują starszym. A oto parę
najlepszych wyników:

1 Tor przeszkód — pierwsze miej
sce w zawodach uczelnianych zajął
kolega Puchalski z wydziału meta
lurgicznego, os:ągając wynik 0,49,2
min. Z koleżanek najlepiej spisało
się koleżanka Twardoń Anna z wy
działu ceramicznego, uzyskując do
bry czas 0,44,8 min.

^ 2. Rzut granatem — pierwsze
- miejsce kobiet zajęta koleżanka Ste

fek L:dia z wydziału geologicznego
— 39,06 m. W granacie mężczyzn
najlepiej rzucił kolega Adamczyk
Ryszard z wydziału metalurgicznego
60,20 m. Wynik ten jest o 6 m gor
szy od rekordu Spartakiady Wiosen
nej należącego do kolegi Mazura X
wydziału górniczego.

Na ogół borąc pod uwagę brak
treningu i złe warunki atmosferycz
ne, wyniki uzyskane w torze prze
szkód i rzucie granatem zarówno
pod względem zdobytych norm jak
i indywidualnych osiągnięć są zupeł
nie dobre.

Znacznie słab:ej wypadły marsze,
tak pod względem organizacji jak i
uzyskanych czasów. Tu zaznaczył się
bardzej brak kondycji i sportowego
wyrobienia szczególnie u koleżanek.
W n-ektórych grupach marszowych
panowała wybitnie nie sportowa at
mosfera tak na przykład koleżanki
z wydziału ceramicznego i geodezji
wybrały się na marsze z koszykami
w rękach i płaszczami na ramionach.
W czasie marszu w grupie panował
nieład, narzekane na złą trasę, roz
mowy, żarty i ogólne nastawienie, ża
„nie ma potrzeby się zabijać i le
cieć". Koleżanki te z trudem uzyska
ły minimum na SPO wynoszące 40
nrn. Piszemy o tym chcąc zwrócić
uwagę Koła ZMP na niewłaścwą
postawę koleżanek z wydziału cera
micznego.

Jesienna Spartakiada lat piprw- „
szych została zakończona. Przynio
sła w sumie wiele cennych doświad
czeń organiaztorom, wiele zdobytych
norm SPO, i co najważniejsze, wy
kazała, że mimo wszystkich braków
Koła AZS stać nas jednak na pew
ne osiągnięcia

żemralska Krystyna

i Spartakiadą oraz koncerty życzeń
dla najlepszych zawodników

N estety, nie dopisała pogoda, od
której w sporcie wiele zależy. N.e-
mal przez cały czas trwan a elimi
nacji było zimno i deszczowo Utrud
niało to szczególnie start w torze
przeszkód. Jednak należy podkreśl ć
że koleżanki i koledzy nie zniechę

Jesienna Spartakiada Sportowa, zor
ganizowana dla uczczenia X lecia
Ludowego Wojska Polskiego objęła
między innymi Akadem;ckie Zrzesze
nie Sportowe^ a węe i AZS — AGH.
W dniach od 15 września do 1 paź
dziernika odbyła się Spartakiada lat
pierwszych w trzech dyscyplinach
sportowych: torze przeszkód, rzucie
granatem \ marszach Na kilka dni
przed, rozpoczęciem eliminacji zebrał
się Komitet Organizacyjny Sparta
kiady, który wyłonił komisje: organi
zacyjną, propagandową i sprzętową,
oraz zatwierdził harmonogram elimi
nacji zawodów. Protektorat nad Je
sienną Spartakiadą Uczelnianą obiął
Rektor AGH prof. dr Kowalczyk. Za
rząd Koła AZS wezwał dn współza
wodnictwa w Spartakiadzie Koło
AZS przy UJ. Same zawody odbyty
się w ten sposób, że w czasie zajęć
WF przeprowadzone były eliminacje
w gnupach w rzucę granatem i to
rze przeszkód, następnie zwycięzcy
eliminacji startowali w zawodach u-
czelnianych w dniu 24 września br.

Już od perwszego dnia ejminacji
wyniki ich były podawane przez lo
kalny radiowęzeł na Uczelni i w Do
mu Akadenrckim przy ul Reymonta.
Nadawane były również pogadanki
i komentarze związane z dziesięcio
leciem Ludowego Wojska Polskiego

ko pod względem sportowym, ale i
ideologicznym i społecznym. Trenera
sekcji interesują nie tylko wyniki
sportowe swych wychowanków, ale
również postępy w nauce i zachowa
nie się w życiu towarzyskim Nic też
dziwnego, że po każdym trenngu p.
Jasiu jest zawsze otoczony młodzie
żą, która z radością i przywiązaniem
garnie się do niego. Sekcja ta. w któ
rej panuje prawdziwa harmonia i
zrozumienie, jest przodującą sekcją
sportową AZS w Polsce.

Nadybski Józef

S-ga zitfiana szta
fety — startuje ko
leżanka  Wacikie-

, ••   wicz.

Sztafeta A. Z. S.
A. G. H„  która
zdobyła akademic
kie   ^icemistrzo-

tturo Polski.

Jesienna Spartakiada
osób znajdująca się na basenie musi
być ograniczona. Pocieszamy się je
dnak, że równomiernie z rozbudową
gmachów AGH przeznaczonych do
celów naukowych będzie szła rozbu
dowa obiektów sportowych.

Do przodujących sportowców sek
cji zaliczyć należy: koi. Suską Ewę,
Prochacką Marię, Wacikiewicz Annę
oraz z chłopców Matonia Mariana,
Gębalę Janusza, Dudka Edwarda.
Przede wszystkim najlepiej zapowia
dają się juniorzy. Na nrstrzostwach !
juniorowi młodzików okręgu krakow
skiego AZS zajął pierwsze nTejsce.
Sekcja wychowuje młodzież nie tył-

ków — studentów, którzy pilnie u-
częszczają na treningi, a  jeszcze
bardziej z młodych juniorek i junio
rów uczniów krakowskich szkół, któ
rzy będą w przyszłości nie tylko po-,
żytecznymi zawodnikami, ale i przy
kładnymi studentami — sportowca
mi AGH. Frekwencja  na treningi
jest zawsze w stu procentach i wszel
kie rygory dyscyplinarne są tu zby
teczne Szkoda tylko — mówi p. Ja
sio — że nie mamy własnego basenu,
wówczas większe  rzesze studentów
miałyby  możność  upraw ania  tej
„mokrej dziedziny aportu", bo w tej .
chwili z powodu braku miejsc ilość

- Wesoło i gwarnie na basenie MDK
•W późnych godzinach wieczornych,
kiedy to sekcja pływacka AZS AGH
przeprowadza swoje treningi. Basen
wypełniony jest po brzegi pływaka
Mi, z których każdy sumiennie pra-

,cuje nad poprawieniem swej „for-.
my", by tym samym osi^gnąć coraz
to lepszee wyniki. W jednym końcu
basenu widzimy kilku zawodników,
którzy trenują zwroty, dalej kilku
pracuje nad poprawieniem stylu, in-

_M znowu badają swą wytrzymałość
na większe dystanse. Dokoła basenu
uwija się popularny p. Jasiu (Brocz-
kowski) — trener sekcji, który sta-
rannie poprawia każde uchybienie 1
niedociągnięcia zawodników. On też
zapoznaje nas dalej z pracą sekcji
i .jej osiągnięciami. Jest bardzo za
dowolony z zawodniczek i zawodni

- *

Z życia sekcji pływackiej AZS AGH
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