
wiertacz. Niedługo potem jako
technik. W r. 1951 skierowany
zostaje  na  USP do Lublina

(Ciąg dalszy na str. 2)

Tow. Guzika Benona kandy
data studentów AGH do Miej- .
skiej Rady Narodowej w Kra
kowie wyobrażałem sobie zu
pełnie inaczei. Przede wszyst
kim nasz kandydat wygląda
młodo, co jest uzasadnione
gdyż ma dopiero 23 lata. W
rozmowie z njm dochodzimy
do przekonania, że mamy przed
sobą człowieka zrównoważone
go o dużym doświadczeniu ży
ciowym, człowieka który dużo
przeszedł i dużo widział w swo
im życiu.

Tow. Guzik ma już poza so
bą 6-letni staż partyjny. Od ro
ku 1946 zaczął nrac"waA w Ko-
-palnictwie Naftowym, równole
gle z praca zawodowa kończy
Kurs Majstrów Wiertnicznych
a w r. 1950 pracuje już  jako

rządu Wojewódzkiego w Kra
kowie a obecnie członkiem
Komitetu Dzielnicowego PZPR
Krowodrzy, członkiem egzeku
tywy Komitetu Uczelnianego
PZPR.

W sierpniu 1953 roku był
delegatem na IV Światowy
Festiwal Młodzieży i Studen
tów w Bukareszcie.

Towarzysza Leizerowrcza
spotykamy w pokoju  prze-

Kasz kandydat

wodniczącego. gdzie trwa
ożywiona dyskusja na temat
zorganizowania spotkanie ze
studentami zagranicznymi.
Ale dla nas zawsze znajduje
wolny czas.

Jak się zapatrujecie towa-

(Ciąg dalszy na str. 2)

—..Pani* -prf
szę nam w kilku słowach opo
wiedzieć o Zjeździe i swoich
wrażeniach,

— Wyjechaliśmy z Warsza
wy 28 września wieczorem do
Berlina.

W skład delegacji wchodzili
jako przewodniczący prof. dr
Salcewicz prof. Politech
niki Wrocławsk.ej. Dz ekan
Wydz:ału Górn. - Politechniki
Gliwickiej prof. Dykacz,
prof. dr B u d r y k, prof. Le -.
skiewicz i ja. Dz eń póź
niej wyjechali: prof. dr Kru-
piński, prof. dr Roga oraz
mgr. inż. C i e ś 1 i c k i.   ^

2jazd twe preibergu
W dniach od 30 września do 2 października b. r. odby

wał się w Freibergu (NRD) VI po wojnie Zjazd Naukowy
Górników i Hutników, organizowany corocznie przez Ak#a-:
demię Górniczą  w Freibergu.

Po przyjeździe do Berlina
przewieziono nas samochodami
do Pre bergu.:

—Jakie delegacje zagranicz
ne brały jeszcze udział w Zjeź-

. dzie?
—Na Zjazd „przyjechała 5-

osobowa delegacja radziecka z
członkiem  Akademii  Nauk

. ZSRR prof. Płaksinem na
czele, 40-osobcwa delegacja z
Czechosłowacji oraz delegacja
z Niemiec zachodnich. Charak
terystyczne było to, że w skład
delegacji CSR oprócz profeso
rów wchodzili asystenci, inży
nierowie z przemysłu oraz gru
pa studentów.

Obrady trwały przez itnzy
dni w trzech sekcjach. Po każ
dym referacie odbywała się dy
skusja.

Pcza obradamj odbywały się
"codziennie zebran:a  towarzy

skie dla nawiązania kontaktu
z  poszczególnymi delegatami.

, Spotkania te dały bardzo dużo.
—Ponieważ studentów na

szej Akademii interesować bę
dzie w jakich warunkach uczą
się studenci NRD proszę opo
wiecie nam coś niecoś  o  sa
mej Akademii Górniczej w Frei
bergu.

—Akademia ta jest jedną z
ijiajstarszych, liczy obecnie o-
koło 2000 stud Ist^eją tu tyl
ko dwa Wydziały: Górniczy i
Przyrodniczy.

Rektorem Akademii jest prof.
K i r c h b e r g.

Akademia pos:ada piękne sa
le wykładowe, przeważnie am
fiteatralne, każda większa sala
jest ZTadiofonizowana i po
siada własny projektor, tak,
że w czasie wykładu profesor
nie rysuje na tablicy, ale dany
rysunek jest wyświetlany na
ekranie.

Studenci mają stosunkowo
mało zajęć (około 27 godz. ty
godniowo) za to duży nacisk
położono na znajomść literatu
ry fachowej.

(Ciąg dalszy na str. 2)   ^

PZPR na wydziale Górniczym.
Następnie członkiem KU
PZPR. Od marca 1953 r. pełni
funkcję przewodniczącego ZD
ZMP. Jest koleino członkiem
Prezydium Zarządu Miejskie
go ZMP, potem Prezydium Za-

Czy znacie te twarze pa
trzące na Was z poniższych
zdjęć? To znani aktywiści
Związku Młodzieży Poiskiej w
naszej Uczelni. My ze swej
strony dodajemy że są to
członkowie nowo wybranego
Zarządu Dzielnicowego, a nie
którzy z nich to delegaci na II
Zjazd Związku Młodzieży Pol
skiej wybrani na Konferencji
Dzielnicowej w dniu 4 listo
pada.

Tow. Józef Lejzerowicz —
student IV roku wydz. Górni
czego, przewodniczący Zarzą
du Dzielnicowego ZMP, Dele
gat "na II Zjazd ZMP.

Przed wstąpieniem na AGH
ukończył Państwowe Techni
kum Górnicze im. Wincentego
Pstrowskiego w Wałbrzychu.
W czasie wojny przebywał w
ZSRR w Stalingradzie i Zaką-
ukaziu. Tam też w 1945 roku
wstąpił do Komsomołu. W
1946 roku po powrocie do oj
czyzny wstąpił do Związku
Walki Młodych. W Techn^kum
iest organizacy^nym Zarządu
Szkolnego ZMP. Na Uczelni
pełni funkcję organizatora
gruioy przez kilka dni. nastę
pnie pracuje w kolektywie T^J
ZMP. Jest przewodniczący^i
Żarz. Wydz. ZMP wydz. Gór
niczego. Równocześnie jest
członkiem Egzekutywy POP

W związku z tym przepro
wadziliśmy rozmowę z człon
kiem delegacji polskiej, dzie
kanem wydziału Górniczego
A. G. H. prof. W. Stępińskim.

dawniej, cechuje mocno kry
tyczne i twórcze przyśwoja-
nie sobie wiedzy." Również
wiele cennych uwag wnieśli
w dyskusji tow tow. delegaci
Wołek Kazimierz, Zabawa,
Koperski. -tow. Jankowska i
inni.

V Konferencja Wyborcza
do władz ZMP-owskich na
neszej Uczelni, którą można
nazwać przełomową w życiu
naszej organizacji obfitowała
w wiele ważnych i ciekawych
momen.ów: wręczono nam
sztandar — symbol naszej
walki i pracy^ poraź pierwszy
postawiono problem walki o
nowy światopogląd w tak sze
roko rozwiniętych ramach, ja
ko zasadniczy i centralny w
pracy organizacji, wreszcie
wybieraliśmy spośród siebie
najlepszych i najofiarniej-
szych tow. tow. na delegatów
na II Zjazd ZMP. Wśród nie
milknących braw i oklasków
wybrano na delegatów tow.
Lej zero wicza i tow. Żemral-
ską.

Konferencja Wyborcza w
wyniku swych obrad dała
program i wytyczne do dalszej
pracy nowowybranemu Za
rządowi wysuwając na czoło
zagadnienie najważniejsze —
wychowanie nowego człowie
ka. Zobowiązała wszys kich
delegatów i całą organizację
dzielnicową do jeszcze więk
szej i ofiarniejszej pracy dla
rozwoju i rozkwitu naszej or
ganizacji i Ludowej Ojczyz
ny.  .

już nie jest ta młodzież, któ
ra poprzez ZAMP domagała
się złagodzenia • wymagań i
zmniejszenia rygorów. Dzi
siejsza młodzież, zrzeszona w
ZMP przeciwnie — walczy o
zwiększenie tych wymagań,
stwierdza, że rosną one z ro
ku na rok za wolno. To ta
młodzież, którą w miejsce
bezkrytycznego stosunku do
wykładanych    przedmiotów

nym płótnem. Na stołach sta
ły kwiaty.

Po chwili wyczekiwania (nie
długiej zresztą) na mównicę
wchodzi przewodniczący ZD
ZMP tow Lejzerowicz Józef i
ogłasza Konferencję za otwar
tą; delegaci wstają z miejsc
i rozbrzmiewa hymn SFMD.

W momencie, gdy zaprosze
ni goście i Prezydium Konfe
rencji zajęli swoje miejsca
sekr. POP. tow. Monkiewicz
dokonał uroczys'ego wręcze
nia sztandaru ZMP AGH na
ręce członka Prezydium Kon
ferencji Wyborczej tow. Dzie
dzica i powiedział „Organiza
cja Partyjna AGH i władze
Uczelni wierzą głęboko, że
ZMP-owcy naszej Akademii
nigdy nie splamią honoru te
go sztandaru i będę realizo
wać wypisane na nim hasło
„Walka, Nauka, Praca".

W prezydium Konferencji
siedzieli: I sekr. POP. tow.
Monkiewicz rektor Akademii
prof. Kowalczyk, przedstawi
ciel ZG ZMP tow. Kolczyń-
ski, wice przewodnicząca ZW
ZMP tow. Potabska, przew.
Zarządu Miejskiego tow. Mar-
kiewicz, przew. KU ZSP na
AGH iow. Kamiński, delegaci
towarzysze: Kądziora, Gra
bieć, Rokossowski i inni.

Po powołaniu komisji man
datowej i wnioskodawczej,
przewodniczący tow. Lejzero
wicz wygłosił referat, w któ
rym w sposób oryginalny i
wyczerpujący omówił najważ
niejsze, podstawowe zadania
ZMP na Uczelni — walkę o
przeobrażenie u szerokich
rzesz studenckich starego, idea-.
listycznego światopoglądu w
nowy, oparty o naukowe pod
stawy filozofii marksistow
skiej — śwa.opogląd/socjali-
stvczny. Wsk^zał tu ^a mły
szereg dobrych i złych przy
kładów jakie stosuje nasza
Organizacja Uczelniana.

5^   ".*  j:J^ "•t'^'"^.<e*, -. ^ ^ •* ^!
""

Referat tow. przewodnicząee-
cego uzupełniły liczne głosy
w dyskusji, z których jasno
wynika, że obok całego szere
gu wielkich osiągnięć organi
zacja nasza wciąż jeszcze za
słabo walczy na odcinku ofen
sywy ideologicznej.

O osiągnięciach ZMP mó
wił rektor AGH. prof. Ko-
walczyk. który powiedział „to

W dni^ 4 bm. na Akademii
naszej odbyła się w pięknie
udekorowanej czerwonymi i
białoczerwonymi sztandarami
oraz mnóstwem kwatów Auli.
V Ko^ferencja Wyborcza Za
rządu Dzielnicowego ZMP na
AGH.

Delegaci z wszystkich lat po
odebraniu mandatów zasiedli
za stołami nakrytymi czerwo-

Wybraliśmy nowe
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'Nasz

kandydat
(Ciąg dalszy ze str. 1)

gdzie pełni odpowiedzialną
funkcję drugiego sekretarza
POP.

Obecnie tow. Guzik jest stu
dentem II roku Wydziału Gór
niczego, studentem wzorowym.
W ubiegłej sesji egzaminacyj-
nei osiągnął bardzo dobre wy
niki w nauce co przy jego
wkładzie czasu w prace społe
czna iest godne pochwały. Nic
wiec dziwnego, że na zebraniu
wyborczym padło właśnie na
zwisko tow. Guzika.

Studenci naszej Uczelni wie
dzieli, że czynią dobrze obda
rzając tow. Guzika zaufaniem,
wiedzieli, że w osobie jego bę
dą mieli godnego reprezentanta
swoich interesów w Miejskiej
Radzie Narodowej.

W imieniu wszystkich,. stu
dentów AGH życzymy tow.
Guzikowi' owocnej pracy na
przyszłym stanowisku Radne
go.J. Śliwa

Wami drogę do wypróbowa
nia własnych sił, do wypo
wiedzenia i przedyskutowa
nia poglądów i do wyrobie
nia w sobie samodzielności.

Opierając się na słusznych
poglądach, że każda praca
powinna być wynagrodzona,
Uczelniany Komitet Organi
zacyjny Studenckiej Konfe
rencji Techniczno-Ekonomi-
cznej postanowił w bieżącym
roku brać pod uwagę udział
w Konferencji pr^v doborze
na studia magisterskie. Nad
to szczególnie wartościowe
prace będą mogły być, po
uzgodnieniu z kierownikami
katedr, uważane .a podstawę
do prac dyplomowych.

Zatem wszyscy do pracy.
Niech każdy z Was zrozumie,
że biorąc udział w konferen
cji pracuje nad sobą, że roz
wija swój światopogląd nau
kowy, wyrabia w sobie więk
szą śmiałość i pewność my
ślenia, tak potrzebne nam
potem w pracy zawodowej.

Chlubne tradycje naszej
Uczelni wymagają od Was,
aby i na tym odciku Akade
mia Górniczo-Hutnic a była
na pierwszym miejscu i aby
świeciła przykładem 'innym
uczelniom w kraju.

KOMITET UCZELNIANY
Konferencji

Techraczno-Ekonomicznej
Studentów AGH

„Jakość wykształcenia mło
dzieży wychodzącej z na
szych szkół wyższych — jak
stwierdził Minister Szkolni
ctwa Wyższego A. Rapacki
na Zjeżdzde PZPR — pozo
stawia wiele do życzenia
Przyczyny tego są następu
jące: 1. braki w treści nau
czania, 2. braki w metodach
nauczania polegające na
szkolarstwie, 3. braki w po
ziomie ideologicznym mło
dzieży".

Jednym ze środków, za po
mocą których można przy
najmniej częściowo te braki
usunąć są konferencje stu
dentów. — Stąd więc wyła
niają się zasadnicze cele kon
ferencji studenckich, a mia
nowicie: 1. pogłębianie wia
domości zdobytych w szkole
wyższej. 2. wyrabianie samo
dzielności myślenia, 3. wyra
bianie samodzielności opra
cowywania zagadnień wyni
kających z potrzeb przemy
słu, 4. wyrabianie zespołowo-
ści w pracy oraz 5. podnie
sienie — poziomu ideologicz

nego.
Opierając rfę na powyż

szych celach Uczelniany Ko
mitet Organizacyjny Stu
denckiej Konferencji Tech
niczno Ekonomie nej AGH
ustalił przewodnie tematy
dla poszczególnych kierun
ków studiów.

'Na każdym kierunku stu
diów lub wydziale powołano
Wydziałowe Komitety Orga
nizacyjne, które opracowały
i ogłosiły szczegółowe prob
lemy i tematy prac na kon
ferencje. Każdy temat ma
wyznaczonego z pośród samo
dzielnych lub pomocniczych
pracowników nauki konsul
tanta, którego zadaniem jest
opiekowanie się studentami
opracowującymi dany temat,
wskazanie odpowiedniej lite
ratury, skierowanie do od
nośnych katedr i zakładów
craz czuwanie nad termino
wym opracowaniem tematu.

Uczelniany Komitet Orga
nizacyjny Studenckiej Konfe
rencji Techniczno-Ekonomi-
cznej zwraca się z apelem
zwłaszcza do studentów III i
IV roku oraz studentów- kur
su magisterskiego aby wzięli
iaknajliczniejs-v udział w
przveotowaniu tematów na
Konferencję.
^onferencja  Techniczno-

Ekonomiczna otwiera przed

Konf^rencja techniczno-ekonomiczna
studentów AGH

Na członków Kom. Rew.

1.Borkowska Maria
2.Hasiak Stanisław
3.Lisiński Tadeusz

Na zastępców czł. Kom.
Rew

1.Schabowski Jan
2.Zaczyński Adam

t
Na pierwszym Plenum ZD

ZMP wybrano prezydium w
w skiad którego weszli:

1.Lejzerowicz Józef —• prze
wodniczący ZD. ZMP.

2.Dziedzic  Józef  — Kier.
Agit Prop.

3.Rożnowski Janusz — Kier.
Organizacyjny

4.Kamiński Jan — prze-
^wodniczący KU ZSP

5.Grabieć    Stanisław —
członek prezydium

6.Wiśniewski  Marian ' —
członek prezydium

7.Żemralska Maria — czło
nek prezydium

W wyniku wyborów do
władz Dzielnicowej organiza
cji ZMP na naszej Uczelni
zostali wybrani:

Na członków Zarządu:
1. Butz Wacław
'&. Dziedzic Józef
3. Dychtowicz Zenon

. 4. Grabieć Stanisław
5.Granat Marian
6.Janczak Maria^
7.Kamiński Jan
8.Kędziora Janina
9.Kuternak Adam

10.Lejzerowicz Anna
11.Lejzerowicz Józef
12.Polak Stanisław
13.Rożnowski Janusz
14.Rutta Krystyna
15.Stanik Waldemar
16.Strzempek Jerzy
17.Wiśniewski Marian
18.Woźniak Jerzy
19.Żemralska Maria

Na zastępców członków:
1.Krupa Mirosława
2.Mroziński Jerzy
3.Zabawa Piotr

sprawy dydaktyczne i badań
naukowych.

—Czy zwiedził Pan jeszcze
inne miejscowości w NRD.

—Po zakończeniu Zjazdu
zwiedziliśmy  szereg zakładów
przemysłowych oraz odkrywkę
węgla brunatnego w Espen
haim całkow:c:e zmechamzo-
waną, o produkcji 1,5 miliona
ton  rocznie.

W drodze powrotnej zwiedzi
^iśmy Drezno, Lipsk i Berlin.

Na zakończen:e chciałbym
jeszcze dodać, że organizacja
Zjazdu była naprawdę bardzo
sprawna. Każ^v z dełoeatów
ma swego opiekuna, studenta,
który był równocześnie tłuma.
czem.

Rozmowę przeprowadził
J. PŁACZEK

(Ciąg dalszy ze str. 1)

Charakterystyczną jest to, że
sama Akademia n:e posiada ża
dnych laboratoriów. Korzysta
natomiast z laboratoriów In
stytutu.

Każdy kierownik Katedry
jest dyrektorem odpowiedniego
działu w Instytucie.

Akademia Górnicza w Frel
bergu posiada jeden z najpięk
niejszych  zbiorów geolog:cz-
nych na świecie, wprost cudo
wnie urządzony.

W centrum miasta znajduje
się Klub Studencki, gdz:e kon
centruje się życie  kulturalne
studentów. Tu w czasie Zjaz
du odbywały się prywatne spo
tkania fachowców poszczegól
nych specjal:zacji.  Wymienia-"
liśmy  poglądy,  omawialiśmy

Zjazd vue Freibergu

2 cslalnici chwili

Uczelna nasza zdobyła I
miejsce wśród uczę"ni techni
cznych w Polsce w Sparta
kiadach jesiennych, zorgani
zowanych przez ZG. AZS.

Wydz. ZMP Wydz. Metalurgi
cznego. Na ostatniej Konfe
rencji Dzielnicowej zostaje
wybrana członkiem Zarządu
Dzielnicowego ZMP.

wybrała tow. Żemralska dele- .
gatem na II Zjazd.

Tow. Anna Lejzerowicz, stu
dentka II roku Wydz. Meta
lurgicznego, jest członkiem
Zarządu Dzielnicowego ZMP.
Urodzona w rodzinie robotni
czej w Kaliszu. W czasie woj
ny przebywa wraz z rodziną
w ZSRR. Tam należy do pio
nierów. Po przybyciu do Pol
ski wstępuje do ZMP. Przed
wstąpieniem na AGH ukoń
czyła Państwowe Technikum
Administracyjno-Gospodarcze

w Wałbrzychu. Tam pełniła
funkcję przewodniczącego Za
rządu Szkolnego ZMP przez
trzy lata, równocześnie człon
ka Zarządu Miejskiego i Wo
jewódzkiego ZMP we Wrocła
wiu. Jest członkiem PZPR. Na
AGH początkowo pracuje w
Zarządzie roku, później w Żarz.

Nowe władze ZMPszczyźnie. Szkołę powszechną
ukończyła w ZSRR, średnią w
Sochaczewie pod Warszawą.
Do ZMP wstąpiła w 1949 ro
ku. W organizacji pracuje ak
tywnie. Pełni cały szereg fun
kcji. Początkowo pracuje w
Zarządzie Szkolnym ZMP, pó
źniej w Zarządzie Powiato
wym w Sochaczewie. Na AGH
jest kolejno członkiem Kolek
tywu przy ZU'ZMP, Zarządu
Wydz. ZMP Wydz. Górnicze
go i członkiem Prezydium ZD
ZMP. Organizacja ZMP na
naszej Uczelni w uznaniu za
sług  i sumienności  w. pracy

USP we Wrocławiu. Tam peł
nił funkcję członka Zarządu
Okręgowego ZAMP. Na Aka
demii Górniczej jest kolejno
organizatorem grupy ZMP,
członkiem Komitetu Frontu
Narodowego, członkiem' KU
PZPR.

Towarzysza Kamińskiego
spotykamy właśnie wychodzą
cego z ZD ZMP i zadajemy
kilka pytań. „Jak kampania
sprawozdawczo wyborcza KU
ZSP i Konferencja Dzielnico
wa ZMP wpłynęły dotychczas
na polepszenie stylu w pra
cy?" „Konferencja wykazała
masę błędów popełnionych
przez KU ZSP. Kampania
przyczyniła się do polepsze
nia stylu w pracy, obecnie do
polepszenia stanu ewidencyj
nego. \ Konferencja Dzielnico
wa, zwłaszcza wnioski z jej
dyskusji, bezsprzecznie przy
czynią się do polepszenia sty
lu pracy każdej instancji na
szej organizacji, do lepszego
związania mas członkowskich
Z wyższymi instancjami ZMP".

Tow. Maria Żemralska jest
studentką IV roku wydziału
Górniczego, na sekcji Rud 1
soli.  Urodziła się na Wileń

działowego ZMP wydz Górni
czego, członkiem Zarządu Woj.
ZMP w Krakowie. Na ostat
niej Konferencji został wybra
ny do Zarządu Dzielnicowego
ZMP.

Tow. Jan Kamiński — stu
dent IV roku elektryfikacji
hutnictwa, przewodniczący
KU ZSP, członek Prezydium
ZD ZMP. Przed 22 lipca 1948
r. należał do OM TUR. Od
1948 r. jest członkiem Zarzą
du Miejskiego ZMP w Ciep
licach, członkiem Egzekutywy
KM PZPR w Cieplicach, kie
rownikiem organizacyjnym
Zarządu Powiatowego ZMP w
Jeleniej Górze, Przed wstą
pieniem na AGH ukończył

mach pracy organizacyjnej
Zarządu Dzielnicowego po o-
statniej Konferencji Dzielni
cowej — tow. Dziedzic mimo
nawału pracy, bardzo chętnie
i szczerze nam odpowiada, —
„Konferencja dużo nam pomo
gła. Za mało pracowaliśmy w
aoiacn organizacji. Sami
członkowie i delegaci domaga
li się tego od Zarządu Dziel
nicowego. Obecnie sytuacja
się zmieniła. Chcemy konkret
nie iść do mas członkowskich
Ostatnio przystąpiliśmy do
wprowadzenia wytycznych
Konferencji w życie. Przykła-

'* dem może być fakt, że człon
kowie Zarządu Dzielnicowego
opracowują niektóre tematy
szkoleniowe i wygłaszają ;e
na grupach ZMP-owskich".

Tow. Stanisław Grabieć —
członek Prezydium ZD ZMP
jest studentem III roku wydz.
Górniczego. Urodził sie w ro
dzinie inteligenta pracującego.
Przed wstąpieniem na AGH
ukończył średnią szkołę w
Kielcach. W organizacji ZMP
pełni cały szereg funkcji. Je
szcze w Kielcach jest instruk
torem Zarządu Wojewódzkigo
ZMP. Na AGH jest koiejno.
członkiem Zarządu Koła. prze
wodniczącym Zarządu  Wv..

(Ciąg dalszy ze tr. 1)

rzyszu na sytuacje na Uczelni
przed II Zjazdem ZMP?

„Zakończyliśmy kampanię
wyborcza do wiadz ZMP na
Uczelni. Wykazała ona że
ZMP-owcy wymagają teraz
więcej od swych Zarządów,
śmielej krytykują braki i czu
ją się odpowiedzialni za pra
cę Organizacji na Uczelni".

Jak uważacie co powinni
śmy zrobić, by lepiej praco
wać?

„Rozwijając aktywność i sa
modzielność, umacniając koło
ZMP-owskie możemy dobić
się tego, by życie w Organiza
cji Uczelnianej było ciekaw
sze alby ZMP-owcy w wię
kszym stopniu niż dotąd uma
cniali się ideowo, kształtowali
swój marksistowski światopo
gląd".

„Czym Organizacja Uczel
niana przywita II Zjazd
ZMP?"

„Pełnym udziałem w kam
panii Wyborów do Rad Naro
dowych, wzmożoną pracą nad
samodzielnym przyswajaniem
wiedzy, nowymi osiągnięciami
w pracy kulturalno-masowej i
sportowej. Jeszcze mocniej
zwarta wokół Partii Organiza
cja Uczelniana wita II Zjazd
Związku Młodzieży Polskiej.

Tow. Józef Dziedzic — czło
nek Prezydium ZD ZMP. Jest
studentem III. roku Mechaniza
cji W młodszym wieku życie
miał trudne i ciężkie. Urodził
się w Szreniawie pow. Mie
chów w rodzinie działacza ru
chu robotniczego. Tam też
skończył szkołę powszechną.
W 1943 r. ojciec jego został za
mordowany w obozie śmierci
w Oświęcimiu. W latach 19^6
—1947 pracuje na wsi. Następ
nie wstępuje do Śląskich Te-
ciinicznych Zakładów Nauko
wych na wydział mechanicz
ny. Po ich ukończeniu zostaje
wytypowany na AGH. W ro
ku 1948 wstępuje do ZMP. W
szkole średniej jest kolejno,
przewodniczącym koła klaso
wego ZMP, w-przew. Zarządu
Szkolnego TPPR, członkiem
Prezydium Rady Samorządu,
kierownikiem akcji masowych
przy ZS ZMP. Na AGH pełni
funkcje przewodniczącego Ko
ła, członka Żarz. Wydz. ZMP .
mechanizaci5, ozlonka Zairządu
Dzielnicowego.

Na nasze pytanie — Czy na
stąpiły jakieś  zmiany w for

ich ^



WSE będą mogły przenieść się
do nowego budynku.

A właśnie, chodzi o te prace
wykończeniowe. Zwracają się
wiec przez nasze pismo wszy
stkie studentki z enelerp do
swych kolegów z AGH Ó po
dejmowanie zobowiązań na po
moc przy pracach -ziemnych
wokół nowego DcmU Studenc
kiego. Pamiętajcie wiec kole
dzy o studentkach z WSE a i)a
pewno pozyskacie spośród nich
wiele dobrych koleżanek; pa-
mLitaicie też. że nigdzie nie
ma tak orzyiemnych weczor-
nic tanecznych jak na WSE.

Pokrzepieni wiec nieco na
duchu opuszczamy ten brzydki
dom i jego miłe mieszkanki.
Martwi ras ies^ze tylko pyta
nie co będzie z 70-oioma dziew
czętami z AGH. Czy pozostaną
nadal w tych warunkach —jak
zapowiedział im nasz Dyrektor

' Administracyjny mgr I. Wło-
dek? Mamy jednak nadzieję,
że przy dobrych chęciach
wszystko jakoś możną . załat
wić.

Aoeluiemv wiec z naszej pu
blicznej trvbunv do wszvstk;ch,
którzy mn c-ś w tei s^rawie
uczvnić- MTESZKANKT DOMU
STUDENCKIEGO MUSZA. W
jak najkrót^zym cza
sie  otrzymać  lepsze
Vadt™ki do nauki i
PRACY.

A. CZARNECKI

KRAKOWSKA DRUKARNIA
PRASOWA;

Kraków, ul. Welopole 1. •
M—5—70538 ..

wierszyków,  anegdotek
itp.

Najlepszy w"ersz> dow
cip lub rysunek (własny)
z zamieszczonych w gaze
cie będzie każdorazowo
nagradzany.

Skr ynka na wszelką
korespondencję do Redak
cji „Nasze Sprawy'* mieś
ci się w holu.

Redakcja„Naszych
Spraw" otwiera z dzisiej
szym numerem „Kącik
Satyry i Humoru". W
zwązku z tym, prosimy
wszystkich czytelników o
nadsyłanie ciekawych i
dowcipnych wypowiedzi
oraz rysunków, fraszek,
(własnych, nie znanych
satyryków czy literatów),
dowcipnych  felietonów,

OD REDAKCJI

szerokie Za nic nie chcą się
zmieścić trzy. na jednej ramie,
toteż zbvtecznymi zatyka się
jakieś istniejące jeszcze wolne
miejsca, a zagłówki leża po
prostu na szafie. Rzeczywiście,
trzeba przyznać że trudno jest
sobie wvobrazić dwadz:eścia
zagłówków na jednej szafie —
to trzeba widzieć!

W jednvm z pokoi widzieliś
my kuchenkę elektryczna, a
przy niej długa na piętnaście
osób kolejkę — iako że była
właśnie nora kolacji. W innym
znów musieliśmy rozstrzygnąć
soór, która będzie dziś pierw
sza mogła korzystać z umywal
ni. W-chodzac zawadziłem o
zwisający nad drzwiami prze
wód elektryczny.

A nad tym wszystkim wiszą
hasła: ..Wzmóżmy walkę o leo-
sze wwniki nauczania". „Przez
podniesienie poziomu ideolo
gicznego do dobrobytu mas
pracujących". Smutni, żegna-

liśmy sie ze studentkami któ
re w najbliższych dniach o-
trzymają teaiiaty pracy dyplo
mowej, które zdają teraz ostat
nie, najważniejsze egzaminy,
ktpre jutro maja kolokwium,
ćwiczenia, które jutro mają
oddać wyciągnięty w tuszu ry
sunek techniczny.

W zimnym, brudnym kory-
tarzń, obok ośmiopainikowej
kuchenki dla stu osób. pod
brudna żarówką żegnamy się
z naszymi przewodniczkami
koi. koi. Ziółek Teresa — prze
wodnicząca Rady Mieszkanek i
jej wice — koi. Góralczyk. Py
tam, czy były poczynione ja
kieś kroki, aby zmienić ten
stan rzeczy. — Owszem, tak.
Lecz na wszystkie apele ZOA
odpowiadało, że albo nie ma
funduszy, albo spółdzielnia re
montowa nie ma czasu, albo...
nic nie odpowiadali. Zwracali
się do Zarządu Wojewódzkiego
o przydział świetlicy, ale otrzy
mali odpowiedź odmowną. Ja
kieś fatum zawisło nad tym
biednym Domem.

W trakcie rozmowy zbiega
ją ze schodów, przez podwórze
do sąsiedniego budynku jakieś
poowijane kocami postacie. —
to amatorki natrysków i „cał
kowitego obmywania" biegną
na dźwięk dzwonka do suteryn,
lidzie mieści się zaimprowizo
wana łaźnia. Wracać będą
znów ta sama droga przez po
dwórze i klatkę schodowa do
swych pokoi. Czas przeiścia ok.
dwie minuty — wystarczy je
dnak, aby w najlepszym razie
nabawić się poważnego zazię
bienia.

Ale i w tym ogromie biedy
oali się jakaś iskierka nadziei.
Będzie! Nie. już jest prawie
gctcwy! Co? — Nowy Dom Stu
dencki nrzv ul. Racławickiej.
Jeszcze tylko prace wykończe
niowe (które ciagna sie, jak
strasznie długo)  i  studentki

runków do nauki, nie ma świe
tlicy itd.

Spójrzcie zresztą ^^a zamie
szczone zdjęcia. Ten wąski ko
rytarzyk wśród stosu łóżek,
to miejsce dla 22 (SiOwnie dwu
dziestu dwu) mieszkanek tego
pofcoiu. Stoi w nim jeszcze sto
lik, założony książkami, skryp
tami, rysunkami, chieoem. ma
słem, musi na nim znaieźć się
jeszcze miejsce na lampę, kil
kanaście innych drobiazgów a
przecież pozostało jeszcze dwa
dzieścia dziewcząt, które też
trzeba gdzieś umieścić. Obck,
w kącie koło szafy i kosza na
śmieci — kilka krzeseł z umy
walniami, i mydłem, i pasta do
zębów, i szczoteczka, i kremem,
i mydełkiem. 1 olejkiem itd.
itd. — to podręczna łazienka!
Jednym słowem doskonałe wa
runki, aby zapomnieć o wszy
stkich nawet najbardziej pod
stawowych przykazaniach lii-
gieny.

A może chcecie smaczna ko
lacje lub śniadanie? Proszę
bardzo — poczekajcie krótkie
pół gpdzinki w kolejce do oś
miu palników (w tym dwa ze
psute), które mieszczą się na
odmianę na... schodach, kilka
koniecznych zabiegów kulinar
nych i — ncsiłek już gotowy.

Tutaj jest wszystko! Jeśli ko
muś zimno to oo prostu pali w
piecu, p. węyel bierze wprost
z przedpokoju... tak. tak! nie
dziwcie się — właśnie z
przedpokoju. Leży on tam
w niedużych ilościach — ot
dwa, lub trzy wiaderka, każ
dy może brać ile zechce. Tam
też wynosi sie śnreci. stare pa
piery i inne źródła kurzu i
brudu, no to gdzież to dać? W
pokoju trzymać? nie ma już
miejsca.

A i wvs-vać s'e można wy
godnie. Łóżka wsnaniałe. sprę-
żyncwe s:atki. cóż kiedy łóż
ka za wąskie lub materace za

KAROL SZPALSKI
Okrutna Nemezis ten żywot

przecięła
Zamknąwszy do życia mu

powrót
Twórczość została. Jego śmierć

wzięła,
A szkoda, że nie na odwrót.

NAGROBEK GRABARZOWI
Umarł biedaozysko. Trudna

na to rada.
Kto pod kim dołki kopie —

sam w nie wpada

JERZY ANDRZEJEWSKI
Autor wielu powieści,
Pisarz znany i wzięty
Już rozsypał się w popiół
Ach, czemu nie w diamenty?

STEFAN KISIELEWSK1
(KISIEL)

Uleciał w niebiosa — do
marzeń swych celu

Cóż po nim zos'ało? — Woda
po kisielu.

JAK NIEWINNE DZIECKO
WYOBRAŻA SOBIE
NAGROBEK WITOLDA
ZECHENTERA

Tu leży molda
Wujcia Witolda.

STEFANIA GRODZIEŃSKA
Tu spoczywa genialny satyryk

w spódnicy
Wieczne odpoczywanie mają

czytelnicy.

ADAM POLEWKA
Tu spoczywa A. Polewka
Autor „Igrców" i stu o eśni.
Zmarł niedawno jako poseł
Jako pisarz — dużo wcześniej.

Nagrobki literackie

Korol S^palski

Kącik humoru i satyry

Bezpośrednio z jasno oświet
lonego orze.,scia oDok portier
ni, wchodzi się na szerokie
marmurowe schody wyłożone

•kokosowym czerwonym chod
nikiem, który prowadzi aż na
najwyższe pietra gmachu. Od
jasno oświetlonej, aż błyszczą
cej od czystości klatki scho
dowej wprost bije blask
schludności i porządku. Długie
korytarze o iasnych ścianach
prowadza do każdego pokoju.
W każdym korytarzu drzwi do
kuchenki, łazienek i św^etlicy.
Pokoje nieduże — ot, takie w
sam raz. Zapełnione ekono
micznie najkonieczniejszymi
sprzętami — dwa, trzy łóżka,
stolik, szafa, szafki nocne, pó
łeczka na książki i maleńka
spiżarka. W każdym z tych
gniazdek mieszka po dwie. trzy
osoby.

Dość! :— to jest rzecz na ra
zie niedostępna dla studentek,
0których chcę napisać. A te
raz wvobraźcie sobie coś wręcz
przeciwnego. Brudna sień. o-
bok głęboko ukrytego pomie
szczenia dla portiera, prowa
dzi  na' pokryty popękanymi
płytami podwórzec. Stad dwie
klatki schodowe,  jednakowo
ponure,  zaśmiecone i ciemne
zezwalają na wstęp do ogrom
nych poszarzałych sal. wypeł
nionych aż do suf.tu łóżkami.
Maleńkie żarówki słabo oświet
lają te ciemne pomieszczenia,
podło^a czarna tak smoła  —
zwykle popaczone deski1. Nie
ma chodników, doniczek z
kwiatami, szafek nocnych, pó
łek na ksi^żki i przybory toa
letowe, s^iżarek, nie ma na
wet zwykłych prostych zdjęć
wyciętych z pism, obrazków,
żadnej dekoracji — nic! gołe
ściany. Przepraszam — są wiel
kie czerwone płachty zapełnio
ne literami układającymi się
w hasła mobilizujące do nau
ki. pracv społecznej,    sportu.
Ot „dekoracja" i praca wy
chowawcza nrzv pomocy bru-
dno-czerwonego materiału i za
kurzonych liter.

Mamy przed sobą Dom Stu
dencki1 przy alei Słowackiego
46. będący pod niechlubnym
zarządem ZOA. Zamieszkują
go w 30 proc. studentki AGH
1w ogromnej większości stu
dentki WSE.

Gdy oo wejściu do pokoju
nr 4 wyjawiłem cel swojej wi
zyty dosłownie zasypany zo
stałem krytycznymi uwagami
pod adresem kierownictwa te
go domostwa. A. że bardzo
często brakuje światła, że bra
kuje szaf i wiele jest popsu
tych, że w pokoju do niedaw
na nie było pieca, nie ma wa-

10 dni minęło jak z bicza
strzelił. Wracaliśmy na Uczel
nię zadowoleni z odbytego obo
wiązku wobec państwa. W
PGR wykopaliśmy wszystkie
ziemniaki i buraki, czego nie
dokonaliby do- tej pory sami
tamtejsi pracownicy. Na od-
jezdnym kierownik powiedział
nam: „nauczyliście nas pracy,
pokazaliście nam zapał do pra
cy, którego nie znaliśmy."
PGR było na ostatnim miej
scu we wspózawodnictwie, w
dniu naszego wyjazdu stało się
przodującym, gdyż jako pierw
sze w zespole ukończyło wy
kopki.

Słowa tow. Rektora, —
„Wysyłamy Was, bo wiemy,
że nie zawiedziecie naszego za
ufania, że godnie będziecie re
prezentować swą Uczelnię".
— pamiętał każdy z nas. Nie
zawiedliście się koledzy na nas.
Obowiązek, który nam powie
rzyliście wykonaliśmy. W za
mian za zaufanie dajemy
Warn nasze 160'/* normy. •

Grzegorz Grudzień

wypełniały nam wie-po wsi
czór.

RedakcjaNaszych
Spraw podaje do wiado
mości, że nastąpi zmiana
w dotychczasowym trybie
nabywania tego pisma.
Wprowadzona zostanie
prenumerata miesięczna.
Poc ąwszy od 1. I. 1955
roku za prenumeratę bę
dzie można wpłacać kwa:-'
talnie po 3 zł, półrocznie
po 6 zł i rocznie po 12 zł

Ogłoszenie

krowę, ziemniaki. Roboty to
było nie dla 20 ale dla stu w
^sam raz.

Codziennie rano godz. 5,80
pobudka, mycie w korycie
(które za^tępowało nam umy
walnię) pod studnią, gimna
styka i czym prędzej na śnia
danie, gdyż 25 koni mechani
cznych w postowi stalowego
rumaka marki ,^etor" stało
zaprzęgnięte do wozu czekają
cego na nas.

— Do wozu?
Tak, do zwykłego wozu, któ

ry dawniej jeździł w zaprzęgu
jedno lub duru konnym.

^Hej wy konie rumaki sta-
lowe".„ „Awangarda", „Czar
nulka" to piosenki codziennego
repertuaru śpiewanego w cza
sie jazdy tym wehikułem 20
wieku przez wieś. Przejazd
przez bród na rzece Lubaczów-
ce kończył tę „przyjemność"
(Dlaczego „przyjemność" to
wiedzą tylko ci co jechali nim).
Miny posępniały gdy zobaczy
ło się zza zakrętu „długie po
le" i chmieliny do rwania. Już
po jednym okrążeniu zmęcze
nie a tu roboty a roboty. Za
mykałeś bracie oczy i zbiera
łeś ziemniaki za k~paczką by
leby tylko nie widzieć końca
tego duru kilometrowej długo
ści pola. Zbierałeś lub darłeś
chmieliny ot tak ze złością do
końca. A plecy?

Po pierwszych trzech dniach
zapomniało się nawet, że od
częstego schylania mogą kie
dykolwiek boleć plecy. Prze
kraczaliśmy przeciętnie 150'/*
nory. Utrzymanie się na ta
kim poziomie podniecało nawet
naszego Eligiusza, który nie
dał się zdublować^ Bogdanowi
i Józefowi i rwał chmieiiny
z prawdziwą złością i zawzię
tością. Przerwa obiadowa —
to znów przyjemna jazda na
wozie i smaczny obiad. Oj, jak
ten obiad smakował.

Około godz. 7 lub jak to ra
dio i kolejarze mówią 19, do
póki tylko można było  ziem-

Hej wy konie rumaki stalowe.-

niaki na ziemi zobaczyć, byliś
my na polu a potem z koniecz
ności — koniec roboty na
dzień dzisiejszy. Każdy zdał
się prosić: nie zachodź słonko,
zaczekaj jeszcze trochę, jesz
cze tylko dwa kosze ziemnia
ków.

Wspólne dyskusje z pracow
nikami na różne tematy, zbio
rowe czytanie gazet  i spa^ery

„Wojsko nie wojsko — jest
ich niewielu, a robią jak dja-
bly" — mówli ludzie wsi Za
pałów po naszym przyjeździe.
Pracownicy tamtejszego PGR
wiedzieli jedynie że my to
studenci Akademii Gómiczo-
Hutniczej, którzy ochotniczo
pomagają państwu w zbiera
niu płodów rolnych. A zbierać
było co: buraki pastewne i cu-

99Mroc^y ^cilząleh
99

Tlie zachadi stonka
Wykopkowe wspomnienia elektryków



i Pożyteczna inicjatywa
Zorganizowane w ubieg

łym Laku .pr_ez Katedrę
Geodezji przy AGH Koło Fo
tografów Amatorów żyje i
rozwija się. Zebranie organi
zacyjne, które odbyło się 11
bm. przy licznym udziale sta
rych i nowych członków, po
twierdziło, że koło takie ma
do spełnienia na naszej U-
czelni pożyteczną rolę.

Zakres jego dJałalności
dotychczas bardzo skromny
wybitnie poszerzył się przez
wejście do Iwspółoracy z na
szym pismem studenckim.
Poza tym projektowane są
kursy dla fotografów nieza-
awansowanych i zaawanso
wanych, kontynuacja akcji
wypożyczalnia spr_ętu foto
graficznego tak aparatów,
jak i urządzeń ciemnico
wych.

Godny poparcia przez
wszystkie czynniki jest pro-
jekt wydania fotogazetki lub
albumu prac amatorów fo
tografów. Udział w tym wy
dawnictwie może wziąć każ
dy fotograf amator po uprze
dnim pr^esłaniu swych prac
do oceny na ręce Zarządu
Koła. Tematyka prac jest
dowolna.

Zarząd Koła udziela rów
nież wszelkich informacji w
zakresie działalności Koła i
dalszych projektowanych ak
cji.

Na takie „dzikie pretensje"
administrator mgr Więcek tłu
maczy sie trudnościami z prze-
jęc.em DS od ZOA Ud. Zre
sztą dla świętego spokoju obie
cuje, że zrobi się — kiedy?
Mniejsza o to.

Co na to Rada Mieszkańców
— ludzie bądź co bądź wybrani
przez studentów poto by broni
li ich spraw dbali o ich potrze
by? Rada znalazła „genialne"
wyjście. Uważa, że najważ
niejszą potrzeba studentów są
referaty i pogandanki, sprawy
bytowe zaś sa mniejszej wagi i
jako takie odkłada się je na
potem. Z administratorem na
tomiast nie każdy umie się do
gadać. A szkoda bo usłyszał
bym dużo ciekawych rzeczy.

Pozostaje z szacunkiem
PLANTACJA RZEPAKU

(dawniej  Trojanowski)

Redakcja uważa za swój o-
bowiązek dodać od siebie, że
na temat ciemności w DS przy
ul. Reymonta 17 pisaliśmy już
w nr 10 oraz w felietonie pt.
„Od Redakcji słów kilka" w nr
13—15_ Ob. administrator Wię
cek jednakże woli hołdować
zasadzie „milczenie jest zło
tem". Czyżby zwasze?

mało kuchenek też ostatecznie
nie bieda. Podstawia sie garnek
z kawa pod kurek i gotuje się,
że przy tym zapala Sie biat na
którym stoją kuchenki to osta
tecznie nie bieda, przecież z po
wodzeniem można to ugasić.
No, a w korytarzach? nie, no
naprawdę widzę, że to też było
przemyślane, aby nam ułatwić
życ e — po co mamy oglądać
swój brud? Ta ciemność to na
prawdę dobra rzecz szkoda tyl
ko, że i w pokojach nie panuje
wszędzie ciemność. yJ tym wy
padku postąpiono z nami nie
sprawiedliwie. Cały DS zazdro
ści studentom zamieszkuDacych
V blok. Tamci mają atrakcję
ze światłerń, nawet w pokojach
na iednvm piętrze światło pali
sie iasno. a w innvtn można się
przekonać, że prąd płynie tyl
ko do tym. bo druciki w ża
rówkach lekko sie żarzą. Jakiś
student poeta ułożył nawet
dwuwiersz: „jak na czwartym
piętrze iaśniej. to na dole cał
kiem gaśnie"... Nie wszyscy je
dnak lubią ciemności. Sa tacy
dziwacy, którzy chcieliby, aby
wszędzie bvło iasnn. aby była
ciepła woda oraz naprawione
przedmioty powszechnego u-
żytku.

kach, kuchenkach. W łazien
kach zresztą światło jest nie
potrzebne, bo sa nieczynne.
Mieszkam w DS już 3 miesiące
od czasu wakacji, a jeszcze do
tej pory nie miałem możności
się wykanać, a pocieszała nas,
że i w dalszym ciągu nie bę
dziemy mieli tej możności, do
zamało iest ucmp. W zimie np.
gdyby chciano puścić gorącą
wodę do łazienki zabrakłoby
jej do centralnego ogrzewania
i w pokojach byłoby zimno.
No, wiec zgadzam się. v w ła
zienkach światło jest , niepo
trzebne. Co mam robić? Zakła
dam na swej skórze plantacje
rzenv i zakontraktuje sie. Ku
chenki? no. tam studenci umie-
ia sobie poradzić, ponieważ jest
ich przeważnie za mało i kur
ki od gazu nie wszystkie są
załączone, a wiec odkręca się
kurek i jest jasno. To. że za

2000 studentów w'nim uresz-
kajacych są godne zaintereso
wania tvm bardziej, że warun
ki te nie sa najlepsze. Jakie
mamy bolączki? Po pierwsze,
kompletne ciemności w kory
tarzach,   ubikacjach, łazien

Dom studencki przy ul. Rey
monta 17 jest bodajże najwięk
szym DS w Krakowie. Uwa
żam — nisze koi. Trojanowski
— że warunki mieszkaniowe

Plantacje r^epaku

Rekordy uczelni
Kobiety:

Skok w dal: Koi. Owcarz
Wanda 4,64 — 1954 r.

Strzelanie — Kbks 12: Mro
zek 275 pkt. (na 300 m.).

Mężczyźni
100 m Janczak 11,4 — 1954 r.

Tugocki Stanisław 11,4 — 1954
r.,    •

.200 m Janczak 24,2 — 1954 r.
400 m Pałka Jerzy 54,0 —

1954 r.
800 m Motyka Jan 137,8 —

1953 r.•
1500 m  Sikora  Stanisław

4,29,6 — 1954 r.
. 3000 m Trzos. 9.04,2 — 1954,

Skok wzwyż: Kazanecki Jó
zef 165 — 1954 r.

Skok w dal: Tugocki Stani
sław 6,46 — 1954 r. '

Trójskok: Baszczyk Leo
nard 12,79 — 1954 r.

Granat 700 g: Mazur Sta
nisław 61,00 — 1954 r.

Kula 7.25 kg: Hyliński Hen
ryk 12,85 — 1954 r.

Oszczep 800 g: Lenartowicz
46,69 — 1954 r.

Dysk 2.0 kg: Hyliński Hen
ryk 37,06 — 1954 r.

Strzelanie: Kbks 12: Bania
Tadeusz 273 pkt. (na 300 m.).

Ag.

Sportowe
wspólza w> dni et ^ o*

Wynik sportowego współ-1
zawodnictwa międzywydziało
wego w Jesiennej Spartakia
dzie AGH (bez konkurencji
pływackich),•

Wydział:
1.Geologiczny zdobyta ilość

punktów: 214,0

2.Górniczy    203,0
3.Mechaniczny 193,0
4 Ceramiczny  137,5
5.Metalurgiczny 134,0
7. Elektryczny  ' 80,0
6.Odlewniczy  114,5
8 Geodezji75,5

-  ...   Ag"

Piłka nożna
. Piłka  nożna  na  jesiennej
Spartakiadzie.

Pokaz pięk^ej i efektownej
gry w piłkę nożną dały nam
w dniu Jesiennej Spartakiady
zespoły pracowników nauko
wych i administracyjnych In
stytutu Obróbki Mechanicz
nej. Mecz zakończył się zwy
cięstwem pracowników nau
kowych wynikiem 1:0.

yAg.

niu tych pięknych dyscyplin
sportowych jakimi są turys
tyka narc^rska i ranrarstwo.

Szczotka Stanisław

licy Domu Akademickiego
przy ul Reymonta 17 i po
drugie — musimy znaleźć
sposoby   pozwalające   na

z pierwszych potrzeb nowe
go studenta Polski Ludowej.

Przedstawmy cyfry, które
potwie.dzą słowa wypowie
dziane powyżej; na odbytej
Spartakiadzie Jesiennej AGH
uzyskano:

w lekkoatletyce: 67 noTtn
do odznak SPO Il-go stop
nia, 91 norm do od nak SPO

• Il-go stopnia z wyróżnia
n^m, 80 klas siportowycłr
Ill-go stopnia, 6 klas spor
towych Il-go stopnia;

w strzelaniu uzyskano 18
klas sportowych IH-go stop
nia.

Pobito ogółem, mimo tru
dnych warunków atmosfe
rycznych cztery rekordy U-
czelni.

- Ag.

Wypadło nam jeszcze raz
na łamach Naszych Spraw
dokonać bilansu osiągnięć
sportowych z ostatniej w tym
roku Jesiennej Spartakiady
Uc.elni. Bilans ten jest na
prawdę imponujący, ^wiad
czy o tym, że entuzjazm
młodzieży naszej Uczelni w
kierunku sportowym • jest
wielki,* świadczy o tym, że
Uczelnia nasza staje się jed
ną z pierwszych w Pol9ce

- Uczelni, gd ie rozwój kultu
ry fizycznej, wielu zaczyna
rozumieć dosłownie i właści
wie. Bilans ten zobowiązuje
nas jednak do dalszej upor
czywej pracy na wszystkich
odcinkach — ażeby w ten
sposób utwierdzić pr. eświad-
czenie iż szerokie uprawianie
sportu może stać się jedną

rozwlnięcie jak najbardziej
wszechstronnego uprawiania
„białego" sportu, poprzez
przygotowanie ludzi i sprzętu
do zimowych wycieczek, rai-
dów, biegów, zawodów nar
ciarskich itp.

Palącym jest zagadnienie
ożywienia sekcji turyslyczno-
narciarskej, która obecnie na
czele ze swoim kierownikiem
Koi. Putyrą Stanisławem. nie-
tyiko że nie obudziła się z
letniego snu ale zupełnie za
pomniała o tym. iż czekają
ją najpoważniejsze w zbliża
jącym się sezonie zimowym,
zadania. Akademickie Zrzesza,
nia Sportowe przy AGH wspól
nie z organizacja ZMP-owską i
Zsif-owską powinno nadcho
dzącą zimę uczynić pełną ra
dości z wyżycia się młodzieży
studenckiej w górach i naj
bliższych okolicach Krakowa.
Studenci zaś ze swej strony
powinni wykazać wysoki en
tuzjazm w podję'ych niedłu
go przygotowaniach i następ
nie „na śniegu" w uprawia-

pracowaniu rozgrywek w te
nisie stołowym w udostępnio
nej nam sali nr 300 oraz roz
grywek szachowych w świet-

oraz w sezonie jesiennym, je
dnakowoż zagadnienie „u-
sportowienia" nadchodzącej zi
my w tej chwili posiada wie
le niedociągnięć na które już
teraz należy zwrócić uwagę.

W pierwszym rzędzie trze
ba sobie zdać sprawę z tego
iż sezon zimowy obfitować-
będzie w wiele trudnych za
gadnień tak natury organiza
cyjnej jak i natury sprzęto-
towej. Należy również powie
dzieć sobie iż wiele trudności
będziemy mogli uniknąć tyl
ko w tym wypadku jeżeli
zdołamy poczynić zasadnicze
przygotowania do nadchodzą
cego sezonu.

Po pierwsze — pomyśleć
należy o właściwym wyko
rzystaniu warunków jakie i-
stnieją na Uczelni, umożli
wiaj ącyoh uprawianie przez
młodzież takich d^scyplin spor
towych jak tenis stołowy,
siatkówka, koszykówka i sza-'
chy Znaczy to. że Wydziało- .
we Komisje Sportowe powin-
ne już teraz  pom^śleć o za

pewnieniu sobie odpowiedniej
ilości godzin niedzielnych na
salach gimnastycznych — po
myśleć  o  odpowiednim roz-

Mamy już co prawda wiele
doświadczeń w organizowaniu
ciekawych imprez sportowych
w sezonach wiosenno-letnich

Przed sezonem zimowym

Dodatni, bilans


