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CZASOPISMO STUDENTÓW AKADEMII GORNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE

na czese
Po zakończeniu każdego przed
sięwzięcia istnieje dawny zwyczaj
sporządzania bilansu dla zoriento
wania się jaki jest ostateczny efekt pracy.
Dziś kiedy jesteśmy świadkami
II Zjazdu PZPR, do którego cały
naród przygotowywał się już od
kilku miesięcy, warto zobaczyć,
jak my studenci Akademii Górniczo-Hutniczej uczciliśmy II Zjazd
i jakie płyną wnioski z naszej
pracy przedzjazdowej.
To wielkie święto całego naro
du jakim jest II Zjazd Partii, przy
czyniło się do mobilizacji potęż
nej grupy młodzieży ze wszyst
kich lat i wydziałów. Świadczą o
tym podejmowane niekiedy bar
dzo cenne zobowiązania, które re
alizowali studenci z wielkim za
pałem. Warto niektóre z tnich
przypomnieć mimo, że niejedno
krotnie już o nich pisała prasa.
Warto chociażby dlatego, że są one obrazem politycznej pracy
wśród młodzieży, sprawdzianem
politycznej dojrzałości kolektywu.
Trudno w ramacł^ jednego _tylko
~ artykułu omówić wszystkie pra
ce, które studenci wykonali dla
zamanifestowania swego przywią
zania do Partii. I dlatego powiem
tylko o bardziej charakterystycz
nych z przewagą omówienia dru
giej lali zobowiązań.
Wydział Mechanizacji, który
jako pierwszy wystąpił z inicja
tywą czynu zjazdowego na naszej
uczelni, wykonał zobowiązanie,
które przyniosło uczelni kilka ty
sięcy złotych oszczędności, a po
nadto pozwoliło na wykorzysta
nie 1,5 miliona z budżetu prze
znaczonego na budowę kopalni
doświadczalnej w roku 1953.
Zobowiązanie to wykonano
przedterminowo i w ponad 100
proc.
Kiedy studenci przystąpili do
podejmowania zobowiązań w
drugiej fali, nie brakło również
inicjatywy ze strony studentów
Wydziału Mechanizacji Górnictwa
i Hutnictwa. Wynikiem ich pracy
było wyremontowanie przez gru
pę ZMP-owców z III ^roku dwu
żniwiarek w gminie Klecza Dolna
oraz nawiązanie współpracy z
POM przez rok H.
Studenci Wydziału Górniczego
w I etapie podjętych zobowiązań
przepracowali ponad 5.100 roboczogodzin na kopalni „Siersza" i
„Brzeszcze", pomagając tym ko
palniom w wykonaniu planu.
W drugim natomiast etapie en
tuzjazmu przedzjazdowego szcze
gólnie cenną inicjatywą wydaje
się zorganizowanie przez młodzież
tego wydziału, trzech grup łącz
ności miasta ze wsią.
W nieco utrudnionych warun
kach realizowali swe zobowiąza
nia studenci Wydziału Elektryfi
kacji Górnictwa i Hutnictwa,
gdzie pierwszy rok studiów ze
względu na niedostarczenie sprzę
tu przez zainteresowane przedsię
biorstwa, nie mógł przeprowa
dzić w oznaczonym terminie elek
tryfikacji wsi i dopiero teraz
sprawa ta jest w stadium realiza
cji. Inne zobowiązania studenci
tego wydziału zrealizowali przed-.

terminowo. I tak II i III rok wy
konał je w pracy przy organizo
waniu laboratorium w 104 proc.
Na kilka dni przed 10 marca III
rok (sekcja górnicza) Wydziału
Elektryfikacji zobowiązał się ze
lektryfikować jedną ze wsi pod
krakowskich do końca kwietnia.
Podobne zobowiązania podjęła
IV grupa tegoż roku, która w
kwietniu doprowadzi światło do
wsi w powiecie chrzanowskim.
Kiedy w tak naprawdę wielkim
zarysie podałem dopiero realiza
cję zobowiązań na trzech wydzia
łach, to w stosunku do pozosta
łych pięciu chciałbym podać kwe
stię realizacji zobowiązań w bar
dziej skondensowany sposób.
Jest to możliwe dlatego, że zo
bowiązania są bardzo do siebie
podobne.

głych. Takie wydziały, jak: Geo
logiczny, Ceramiczny, Odlewnic
twa i Metalurgiczny pomagały
w ramach pracy przedzjazdowej
w wykonywaniu prac w swoich
katedrach i zakładach. " Studenci
tych wydziałów wykonali szereg
indywidualnych zobowiązań, wy
konując pomoce naukowe, tłuma
cząc zespołowo radziecką literatu
rę techniczną. Wydział Geodezji
obok pomocy przy opracowaniu
skryptu z Geodezji przemysłowej,
wykonał szereg plansz dla Kate
dry Geodezji. Zaskoczył nas rok
I tego w^działu, który nie wyko
nał podjętego zobowiązania wy
jazdu na wieś z zespołem artysty
cznym. Taki wyczyn był niewąt
pliwie spowodowany mierną pra
cą aktywu ZMP-owskiego. Bo czy
można inaczej rzecz ocenie? Tam,
gdzie aktyw ZMP-owski umiał
właściwie pokierować i utrzymać
na dłuższy czas zapał i radość, ja
ką dały uchwały IX Plenum, jaką daje codzienna wytężona^ pra^
ca przodującej siły narodu —
Partii — tam mieliśmy przemy
ślane, realne zobowiązania, po
któryoh •wykonaniu każdy czło
nek kolektywu widział swój wy
siłek, cieszył się nim.
Jednym z następnych proble
mów, które wprawdzie miały
miejsce w nielicznych wypadkach,
to sprawa realizacji zobowiązań
przy minimalnym wysiłku. Prze
cież nie tylko nie osiąga się w ten
sposób żadnego zadowolenia, ale
przecież jest to najlepszy spraw
dzian kompletnego braku pracy
ZMP na grupie czy roku. Związa
na z tą spraWą jest praca w ra

mach zobowiązań w zakładach
naukowych. W jakże wielu wypad
kach studenci przyznają, że pro
fesor, u którego pracowali w ka
tedrze przy realizacji zobowiązań,
nie wiedział z jakiej okazji mło
dzież przystępuje do pracy. Wy
pływa tu problem, nad którym
winien się zastanowić każdy czło
nek Organizacji.
Kończąc te kilka uwag o zobo
wiązaniach przed II Zjazdem
chciałbym powiedzieć, że Zarządy
Wydziałowe ZMP na naszej uczel
ni zupełnie zapomniały o tym, że

w czynie zjazdowym wyrastali lu
dzie, którzy zrozumieli swe zada
nia. Ludzi tych trzeba dostrzegać,
trzeba stawiać za przykład, to jest
właśnie wyrastający w działaniu
aktyw.
Dziś, kiedy odbywają się wy
działowe konferencje sprawozdawczo-wyborcze, trzeba, aby ci lu
dzie śmielej byli wysuwani do
władz Organizacji. Będzie bardzo
dobrze, jeżeli przodowników czy
nu zjazdowego będzie znać każda
studentka i każdy student AGH.
Z. Smietański

Kiedy terminy naglą

W chwili obecnej, kiedy od za
Prace przygotowawcze różnią
się u nas pod względem swej for
planowanego przez Rektorat ter
Szły one jak się to w języku
minu Konferencji Technicznomy od przygotowań do Konferen
aktywistów przyjęło mówić —
Ekonomicznej dzielą nas już tyl
cji Teoretycznej, których byliśmy
„po linii" nauki^ Tak, to było
świadkami w roku ubiegłym. Pod
ko tygodnie, musimy zwrócić bacharakterystyczne dla wszystkich
czas gdy te ostatnie miały cbarakczną uwagę nąrzagadnienia, ^w ja" 'ter raczej"kóiikursowy, nasza kon
wydziałów."T3cT !~oT ńawetrktorzy"
kim stopniu konferencja ta przez
ferencja jest przygotowana ko
wyjeżdżali do pracy w kopalni,
poszczególne Wydziały jest przy
lektywnie przez wszystkich jej
też dzięki pomocy katedr i swoje
gotowana i jakimi osiągnięciami
uczestników opracowujących po
mu samozaparciu nie pozostali w
na tym polu przywitaliśmy II
szczególne tematy i jak wykazu
tyle.
Zjazd naszej Partii.
je praktyka, forma ta daje pozy
Na Wydziale Odlewnictwa, gdzie
I dlatego powiedzmy, że sesja
tywne wyniki.
tematem konferencji jest zagad
zimowa daiębi zobowiązaniom,
Aby scharakteryzować sam stan
nienie walki o jakość produkcji
przygotowań do Konferencji Tedzięki zapałowi młodzieży, mimo
chniczno-Ekonomicznej na Wy
w przemyśle odlewniczym, prace
większych, jak twierdzą zgodnie
dziale Odlewnictwa należy nad
przygotowawcze trwają już od sa
wszyscy studenci^ wymagań, wy
mienić, że spośród kolegów, któ
mego
początku
b.r.
akademickie
padła nie gorzej niż poprzednia.
rzy zgłosili chęć wzięcia w niej
go i pomimo pewnych niedocią
Przeciwnie, dało się zauważyć w
udziału, ogromna większość ze
gnięć wypływających z braku do
pracy całego ubiegłego semestru
swych zobowiązań wywiązała się,
świadczenia w organizowaniu ta
większą systematyczność. Przystą
a liczba 66-ciu kolegów, którzy
kich konferencji na szczeblu wy
pienie do minionej sesji nie było
brali udział w opracowaniu 40
działowym możemy poszczycić się
już takim zrywem w ostatniej
referatów cząstkowych, w stosun
ku do niewielkiej liczebności na
dużymi osiągnięciami.
chwili, jak bywało w latach ubie
szego wydziału — jest liczbą du
żą.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Na podkreślenie zasługuje rów
nież fakt, że wśród złożonych re
feratów nie brak również jest
prac naprawdę dobrych i warto
ściowych.
W chwili obecnej przygotowa
Do
nia weszły w swój ostatni etap
polegający na sporządzeniu osta
Prezydium 11 Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
tecznych referatów zbiorczych
w Warszawie
których referenci zostali typowa
ni na ogólnym zebraniu uczestni
ków konferencji w dniu 10 bm.
My ZMP-owcy, studenci Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w
Tak jak dotychczas pozytywny
Krakowie, zebrani na Wydziałowej Konferencji Sprawozdawczo Wyborczej ZMP ca
stan rzeczy jest niewątpliwie mię
łym sercem solidaryzujemy się z obradującymi obecnie, najlepszymi synami naszej uko
dzy innymi zasługą organizacji
chanej Ojczyzny, delegatami na II Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
ZMP-owskiej na naszym Wydzia
Wiemy, że obrady Wasze staną się podsumowaniem naszych dotychczasowych, wiel
le, ale także i to w dużym stopniu
kich osiągnięć, wywrą ogromny wpływ na kierunek dalszego rozwoju naszej gospodar
zasługą ^Dziekanatu, oraz Katedr
ki narodowej, wskażą nowe drogi szybszej realizacji budownictwa podstaw socjalizmu i
O^pwni^|twa i Technologii For
przycz^nią się do dalszego podniesienia stopy życiowej mas pracujących.
my, a w szczególności Prof. M.
Dlatego też my sami jesteśmy żywotnie zainteresowani w rezultatach Waszych obrad.
Czyżewskiego, przewodnicząsego
Władza Ludowa stworzyła nam wspaniałe warunki studiowania, udostępniając nam
Komitetu Organizacyjnego Kon
wszechstronnie wyposażone laboratoria, dając doskonałych wykładowców, zapewniając
ferencji, który nigdy nie żałował
warunki materialno-bytowe w postaci stypendiów i domów akademickich, bez których
swego drogiego czasu i na każdym
wielu z nas nie mogłoby nawet marzyć o loyższych studiach.
kroku gorąco interesował się po
Jesteśmy wdzięczni naszej Partii za gorącą opiekę jaką nas otacza i ze swej strony
stępem prac przygotowawczych.
zobowiązujemy się coraz wydatniej pracować, coraz bardziej podnosić poziom nasze
Pomimo, że dotąd wszystko
go wyszkolenia politycznego i zawodowego, aby W przyszłości .móc sprostać zadaniom
przebiega pozytywnie — fakt ten
jakie stawia przed nami wspaniale rozwijający się nasz przemysł i w ten sposób spła
nie upoważnia nas bynajmniej do
cić ogromny dług, jaki wobec Was i całego narodu zaciągamy.
spoczęcia na laurach, lecz przeci
Wszyscy ZMP-owcy naszego Wydziału pilnie śledzą każdy Wasz krok i w imieniu
wnie zobowiązuje nas do jeszcze
ich pragniemy złożyć Warn serdeczne życzenia pomyślnych i owocnych obrad.
większego wysiłku w obecnym
najważniejszym okresie przygoto
•UCZESTNICY WYDZIAŁOWEJ KONFERENCJI
wań i musimy zrobić wszystko,
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEJ Z.M.P.
aby Konferencja Techniczno-EkoWydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie
nomiczna na naszym W^dziale,
wypadła jak nailer^-^^faTh^ SądziKraków, dnia 11 marca 1954 r.
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w technice
W okresie intensywnego rozwo
ju przemysłu, jaki ma miejsce obecnie, zachodzi potrzeba unowo
cześnienia metod produkcyjnych
i dostosowania ich do nowych osiągnięć nauki. W ciągu ostatnich
20 lat w związku z rozwojem fi
zyki jądra atomowego dokonano
znacznego postępu w dziedzinie
detekcji promieniowań, związa
nych z rozpadami atomów. Jed
nym z tych najpopularniejszych
przyrządów służących do tego ce
lu jest licznik Geigera-Miillera.
Stanowi on najbardziej czuły in
strument do analiz promienio
twórczych, ponieważ rejestruje
pojedyncze cząstki lub fotony.
Jest poza tym prosty w obsłudze
i łatwy do wykonania. Przy jego
pomocy można ^p. mierzyć pro
mieniowanie skał rzędu 10—12 g
Rag skały. Z techniką licznikową
łączy się ściśle elektronika, po
nieważ liczniki Geigera-Miillera
wymagają do zasilania źródeł
wysokiego napięcia, do rejestracji
wyników natomiast używa się
wzmacniarzy i urządzeń typu ra
diowego. Od czasów odkrycia pro
mieniotwórczości przez M. Curie
Skłodowską nauka ta Tozszerzyła
się znacznie, jednak dopiero nie
dawno zwrócono uwagę na moż
ność stosowania jej w technice.
Do pomiarów natężenia promie
niowań używa się tu głównie
wzmiankowanych liczników. Ce
lem niniejszego artykułu jest po
danie typowych przykładów wy
korzystania promieniotwórczości
w różnych dziedzinach techniki.
Znaczną ilość prac tego typu
wykonano dla geologii. Jest oczy
wistym, że metoda pomiaru licz
nikami Geigera-Miillera nadaje
się do poszukiwania złóż pierwia
stków promieniotwórczych. Przy
jej pomocy bada się próbki geolo
giczne i wiertnicze, wycieki wo
dne itp. ,na podst^wie zaś tych
badań wyciąga się wnioski co do
prawdopodobieństwa i formy za
legania złoża. Niezależnie od poOpisanego typu robiono

Na przykład przed trzema laty w
Zakładzie Fizyki Ogólnej AGH
wspólnie z Instytutem Naftowym
w Krakowie opracowano i odda
no do użytku apart do sondowa
nia otworów wiertniczych. Zasa
da jego opierała się na omawia
nym już ^różnicowaniu promie
niotwórczym znanych skał. Son
da, której główną część stanowiły
liczniki Geigera-Miillera rejestro
wała przenikające przez zarurowanie promieniowania gammą i
przesyłała informacje o jego na
tężeniu na powierzchnię, na pod
stawie których, wnioskowano o
zmieniającej się kolejności prze
chodzonych warstw geologicz
nych. Przy równoczesnym z son
dą opuszczeniu do odwiertu źró
dła neutronów (np. beryl i radom),
można stosować tę metodę do po
szukiwań złóż ropy naftowej i ga
zu ziemnego. Neutrony pobudzają
otaczające skały do silnego pro
mieniowania wtórnego, z wyjąt
kiem środowiska bogatego w wo
dór, gdzie zostają pochłaniane. Na
podstawie takich informacji mo
żna wykrywać złoża węglowodo
rów, tj. ropy i gazu. Metodę tę
stosuje się również szeroko w na
szym kraju nie tylko do poszuki
wań złóż bituminów, lecz także
do poszukiwań złóż soli i węgla
kamiennego, wykonywania profi
lów odwiertów itp. W innych wy
padkach naprzykład na podstawie
zawartości w skałach ołowiu
(Pbau) pochodzącego z rozpadu
pierwiastków rodziny uranowej,
heliij lub argonu (z rozpadu po
tasu) można określać wiek skał.

próby poszukiwań soli potaso
wych w istniejących już kopal
niach soli kamiennej, przy pomo
cy liczników Geigera-Miillera.
Złoża soli potasowych charakte
ryzują się pewną promieniotwór
czością, którą zawdzięczają izo
topowi potasu o masie atomowej
40, stanowiącym 0,0119/ jego ogólnej masy. Sole potasowe wy
stępują zwykle pośród soli ka
miennych, są natomiast znacznie
bardziej cenionym i poszukiwa
nym od nich surowcem. W pol
skim górnictwie solnym odczuwa
snę brak soli potasowych przy
znacznych równocześnie zasobach
soli kamiennych. Stąd też każda
informacja dotycząca śladów soli
potasowych", mogąca wskazać
piętro lub wiek soli kamiennej,
gdzie .należałoby skoncentrować
poszukiwania, jest w tych warun
kach bardzo cenna. Dotyczy to w
szczególności wysadów solnych,
gdzie miąższość seri solnych by
wa znaczna. Wymieniona metoda
znajduje zastosowanie przy bada
niu krajowych złóż solnych. .
Innym przykładem z tej dzie
dziny jest możność wykrywania
rubidu (promieniotwórczy izotop
RbS7), towarzyszący niekiedy zło
żom solnym. Rubid jest poszu
kiwanym surowcem dla przemy
słu optycznego i chemicznego.
Ciekawą zależność wyko^zystano
przy badaniach stratygraficz
nych. Zaobserwowano mianowi
cie, że wszystkie skały odznacza
ją się mniejszą lub większą pro
mieniotwórczością. Jest ona sto
sunkowo słaba i pochodzi od ra
du, toru i potasu zawartych w
bardzo małych ilościach. Można
jednak wydzielić pewne grupy
skał, dla których procent zanie
czyszczeń radioaktywnych jest
dość charakterystyczny (np. iły,
łupki, gliny są znacznie bardziej
aktywnie niż wapienie, węgle, pia
ski, sole itp.). Znane są wypadki,
gdy drogą pomiaru natężenia pro
mieniowania rozstrzygano zagad
nienia sporne i niejasne, dla ba
dań makroskopowych, co do wie
ku i rodzaju skał lub minerałów.

Metody promieniotwórcze zna
lazły także szerokie zastosowanie
w chemii, zwłaszcza w specjalnej
jej dziedzinie zajmującej się tymi
zjawiskami w fzw. ^adiochemii.
Drogą odpowiedniej kalibracji aparatury licznikowej solami okre
ślonego pierwiastka promienio
twórczego można wyskalować ją
w ten sposób, że nadaje się ona
następnie do badań ilościowych.
Dotyczy to analiz próbek na za
wartość uranu, toru, potasu itp.
Analizy chemiczne są w wymię-

Pod rozwagę pierwszym latom
Zdawałoby się taką prostą 1 jasną
rzeczą dobry inżynier musi dobrze
znać matematykę, a jednak nie
wszyscy studenci pierwszych lat zro.zumieli tą oczywistą prawdę, czego
dowodem jest słaby poziom przygo
towania do egzaminu z matematyki
na wszystkich pierwszych latach.
Szczególnie rekord pod tym wzglę
dem bije pierwszy mechaniczny i
pierwszy górniczy.
,
Gdzie tkwią przyczyny tego stanu
rzeczy — czyżby na obecnych pierw
szych latach zebrali się sami słabi
studenci, czy może katedra mate
matyki zapomniała o nich?
Nie. Przyczyn trzeba szukać gdzie
indziej. Analiza sytuacji na pierw
szych latach jak również narada
zorganizowana przez ZD ZMP i ka
tedrę matematyki wykazały jasno,
że w większości wypadków przy
czyną słabego opanowania przero
bionego materiału jest po prostu lek
ceważenie tego przedmiotu. Ujawni
ło się to poprzez słabą frekwencję
na ćwiczeniach, brak systematycznej
pracy, nie uczęszczanie na konsulta
cje, nie przerabianie zadań itp.
Oczywiście że oprócz tego są je
szcze obiektywne trudności, jak bra
ki ze szkoły średniej, nieumiejęt
ność korzystania ze skryptów i pod
ręczników, brak opieki ze strony or
ganizacji nad słabymi studentami.
Trudności te można było już dawno
przezwyciężyć. Wina organizacji
ZMP-owskiej tkwi w tym, że zainte
resowała się bliżej poziomem mate
matyki dopiero po alarmujących wy
nikach sesji. Czy na latach pierw
szych nie ma dobrego aktywu, któ
ry powinien był zwracać się z tymi
sprawami do katedry i do kolegów
aktywistów z lat starszych jeszcze
na początku semestru. A obecnie,
czy koledzy nauczeni przykrym do
świadczeniem podchodzą już poważ
nie do tej sprawy? Niestety, studenci
pierwszych lat uważają widocznie
że jeszcze daleko do sesji letniej
więc po co zatruwać sobie życie roz
wiązywaniem zadań czy uczęszcza
niem na konsultacje.
W związku z tyw w świetle na
rady nasuwają się następujące wnio
ski dla organizacji ZMP-owskiej na
latach pierwszych:

—Na wszystkich grupach przea
nalizować jeszcze raz kolegów, któ
rzy mają siabe wyniki z matema
tyki i w przypadku stwierdzenia bra
ków ze szkoły średniej, zapewnić
natychmiast pomoc ze strony kate
dry i mocniejszych kolegów.
—Podnieść frekwencję na ćwi
czeniach z matematyki, poddać ostrej krytyce kolegów, którzy noto
rycznie nie przygotowują się do ćwi
czeń.
—Rozpropagować szerzej korzy
stanie z konsultacji.
—Koledzy z lat pierwszych po
winni nawiązać łączność z przodują
cymi studentami lat starszych, prze
jąć ich formę nauki, korzystać z ich
doświadczeń.

I jeszcze na marginesie naszej na
rady, najgłówniejszy wniosek: trze
ba przede wszystkim samemu się
uczyć z uporem i wytrwałością roz
wiązywać zadania, korzystać ze
skryptów 1 podręczników gdyż sa
modzielna nauka jest podstawą na
szych studiów na wyższej uczelni.
To zresztą takie proste — żeby się
czegoś nauczyć, trzeba się uczyć wy
trwale i systematycznie. Nie wszy
scy jednak uczestnicy naszej nara
dy chcieli to zrozumieć i wyszli tro
chę rozczarowani, że nie dostali ja
kiejś cudownej recepty — „jak się
nauczyć matematyki nie ucząc się".
M. 2.
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nionych wypadkach trudne, kosz
towne i długotrwałe (do kilku
dni). Pomiar natężenia promienio
wania może dostarczyć danych co
do zawartości pierwiastka w ba
danej substancji z dokładnością
około 1 procenta po kilku, lub kil
kudziesięciu minutach. Rząd do
kładności klasyfikuje tę metodę
do grupy analiz technicznych.
Np. dla pewnych procesów .tech
nologicznych, przy polowych pra
cach poszukiwawczych, pomia
rach orientacyjnych itp. W zasto
sowaniach tych metoda pomiaru
promieniotwórczości
wykazuje
wyższość nad klasycznymi meto
dami chemii. Dalsze przykłady
zastosowania (radioaktywności w
praktyce można znaleźć w medy
cynie. Przypisuje się mianowicie
własności lecznicze pewnym ty
pom wód mineralnych zawierają
cym sole radu, lub radon. Metodą
pomiaru licznikami Geigera-Miillera można przeprowadzać kon
trolę stanu tych wód i określać
dozę potrzebną do kuracji leczni
czej. Wielkim przełomem w ba
daniach medycznych okazuje się
także metodą śladowników, zwią
^^na z zastosowaniem sztucznej
promieniotwórczości. Przy pomo
cy urządzeń fizyki jądrowej mo
żna otrzymywać izotopy radioak
tywne wszystkich pierwiastków.
Po wprowadzeniu do organizmu
takich „znaczonych" pierwiastków
można badać proces ich obiegu i
akumulacji w ustrojach ludzkich
i zwierzęcych (op. koncentrację
jodu, metali itp.). Odrębną wresz
cie dziedzinę stanowią metody
absorpcji promieniowania w me
talach przy zastosowaniu prepa
ratu promieniotwórczego. Np. w
Zakładzie Fizyki Ogólnej AGH
opracowano metodę bezkontaktowego pomiaru grubości cienkich
blach w trakcie ich walcowania.
Pod blachą umieszcza się prepa
rat wysyłaj ący promieniowanie
beta. Liczba cząstek beta przecho
dzących przez blachę zależy od jej
grubości i od materiału. Zmiana
grubości blachy powoduje zmianę
liczby przechodzących cząstek be
ta, co możemy równocześnie ob
serwować na odpowiednio wyskalowanym przyrządzie (np. w mili
metrach grubości blachy). Przez
połączenie przyrządu z odpowied
nim mechanizmem można uzys
kać automatyczną regulację doci
sku walców, a co za tym idzie wy
soką jakość produkowanych wy
robów. Metoda ta nadaje się rów
nież do mierzenia grubości papie
rów technicznych, taśm, płyt gu
mowych lub z materiałów synte
tycznych, kondensatorów it i. Przy
pomocy metod absorpcyjnych ba
da się również szczelność spawów
rurociągów, układanych w wa
runkach polowych itp.
Powyższy przegląd zastosowań
promieniotwórczości w technice
nie wyczerpuje całości zagadnie
nia. Celem jego jest jedynie
zwrócenie uwagi na możność wy
korzystania tej dziedziny nauki do
wielu jeszcze dalszych celów
praktycznych.
Ini. K. Przewłocki

Zakład Fizyki Ogólnej AGH

W pierwszą
rocznicę...
śmierci J. W. Stalina — genialnego
przywódcy mas pracujących całego
świata —r dnia 5. marca br. w auli
naszej Uczelni odbyła się uroczysta
Akademia z licznym udziałem profe
sorów, asystentów i studentów Aka
demii Górniczo-Hutniczej.
Akademię zagaił rektor A. G. H.
prof Kowalczyk. Podkreślił omwsrwej
wypowiedzi jak ogromną stratą dla
międzynarodowego ruchu robotnicze
go była śmierć jego przywódcy tow.
Stalina. Po słowie wstępnym ob. rek
tora i trzech minutowej ciszy, dr. T.
Hanuszek wygłosił referat o wielko
ści i znaczeniu pracy tow. Stalina
nad zbudowaniem społeczeństwa so
cjalistycznego na całym świecie.
W referacie swym dr T. Hanuszek
między innymi zaznaczył stosunek
tow. Stalina do nauki, podkreślił
ogrom pracy wykonanej przez tow.
Stalina w kierunku zrewolucjoni^o
wania nauki, skierowania jej na no
we tory, usunięcia z niej cech klasowości, dogmatyzmu i powiązania te
orii z praktyką. W swej wypowiedzi
dr T. Hanuszek podkreślił znaczenie
nauki tow. Stalina, a głównie jej sto
sunek do wolności narodów — dla.
narodu polskiego. Podkseślił on zna
czenia pomocy materialnej i kultural
nej ZSRR dla młodej Polski powojen
nej. W zakończeniu swego referatu
dr T. Hanuszek wspomniał o znacze
niu ostatniej pracy tow. Stalina
„Ekonomiczne problemy socjalizmu
w ZSRR jako zbiór wskazań dla bu
downiczych socjalizmu Polski i kra
jów Demokracji Ludowej.^

OGŁOSZENIA REKTORATU
Uczelniana Komisja Dyscypli
narna na posiedzeniu w dniu 6
marca br. ukarała studentów I ro
ku Wydziału Ceramicznego
Smulskiego Jacka
naganą z zagrożeniem skreślenia
z listy studentów
Zająca Zdzisława
surową naganą za pijaństwo i
wprowadzenie w nocy do domu
akademickiego osoby obcej rów
nież pijanej, która zanieczyściła
zajmowany przez nich pokój w
sposób wręcz skandaliczny.

PROREKTOR
dla Spraw Nauczania
Prof. dr A. Bielański

Przyjęcie u Sekretarza

Ambasady Chińskiej
2 marca Sekretarz Ambasady Chiń
skiej, wydal w Hotelu Francuskim
przyjęcie z okazji ukończenia stu
diów na AGH pięcia inżynierów:
Jen Wan Szena, Wan Czana, Wan
Mao Suną, Wan Sin Szena i Fan
Czen Ho.
Na bankiecie obecni byli Rektor
AGH Prof. Kowalczyk, Prorektor
Prof. Bielański — Profesorowie
Budryk i Gołąb oraz Przewodniczą
cy ZD ZMP tow. Lejzerowicz.
Przyjęcie odbyło się w bardzo ser
decznej atmosferze, wśród toastów
na cześć towarzyszy Bieruta i Mao
Tse Tunga. Po licznych obustron
nych przemówieniach Obywatel Re
ktor wręczył upominki Sekretarzo
wi Ambasady oraz nowym inżynie
rom.

Uchwała Plenum Zarządu Dzielnicowego ZMP
z dnia 8 marca 1954 r. /.•
^ W dniu 8. III. 54 r. odbyło się
Plenum Zarządu Dzielnicowego
ZMP z udziałem pracowników
/ naukowych katedr: Podstaw
Marksizmu i Ekonomii Politycz
nej. Po przeanalizowaniu dotych
czasowej pracy katedr i organi
zacji ZMP-owskiej nad podnosze
niem pozioma ideologicznego stu
dentów powzięto następujące
wnioski:
Należy stworzyć wspólny front
ideologiczny katedr i organizacji
ZMP-owskiej przez ściślejsze po
wiązanie pracy aktywni z kate
drami nad wychowaniem nowe
go inżyniera o wysokim poziomie
politycznym i naukowym. W tym
celu:
1.przez stale i systematyczne
dzielenie się aktywni ZMP z pra
cownikami katedr Polstaw Mark
sizmu i Ekonomii Politycznej uwagami na temat ćwiczeń i wy
kładów, pomóc w podnoszeniu
stale ich poziomu;
2.dla lepszego powiązania pra
cowników katedr ideologicznych

6.poprzez wspólne seminaria
z życiem naszej uczelni Z. D.
Z. D. ZMP i katedr ideologicz
ZMP wystąpi z wnioskiem do or
ganizacji ZMP-owskich innych unych wzmocnić kontrolę pracy
aktywu nad indywidualnym pod
czelni o przeniesienie asysten
noszeniem swego poziomu ideo
tów ZMP-owców innych uczelni
logicznego. Stawiać raz w mie
na teren organizacji ZMP przy
siącu na posiedzeniu Zarządów
AGH;
3.aktyw ZMP na grupie wspól
Wydziałowych analizę pracy sa
mokształceniowej aktywu oraz
nie z asystentem prowadzącym
raz na dwa miesiące na posiećwiczenia jest odpowiedzialny za
* dzeniu Prezydium Zarządu Dziel
twórcze przyswojenie i zrozumie
nie przez studentów materiału z
nicowego ZMP;
7.dla podniesienia poziomu
podstaw marksizmu i ekonomii
pracy kół naukowych podstaw
politycznej;
4.dla lepszego przyswojenia
marksizmu i ekonomii politycz
nej oraz wychowania w nich
przez studentów zagadnień z
młodej kadry asystenckiej należy
przedmiotów ideologicznych Z. D.
ZMP wspólnie z katedrami nauk
otoczyć je lepszą opieką ze stro
ny pracowników naukowych, ka
społecznych wystąpi z wnioskiem
tedr ideologicznych i Z. D. ZMP,
do wiadz uczelni o zwiększenie
zapewniając w nich udział akty
ilości godzin ćwiczeń z tych
wu ZMP-owskiego;
przedmiotów;
8.w miesiącu marcu i kwiet
5.przez dobieranie odpowied
niu przeprowadzić w gabinecie
niej tematyki szkolenia ideolo
marksizmu-Ieninizmu trzy od
gicznego powiązać naukę pod
czyty o przyjaźni, koleżeństwie,
staw marksizmu i ekonomii poli
o życiu poza uczelnią itp.;
tycznej z codzienną pracą akty
9.Zarządy Wydziałowe ZMP
wu; -

winny w najbliższym czasie w
porozumieniu z katedrami ideo
logicznymi skontrolować prace
wszystkich ZMP-owców, którzy
osiągają bardzo dobre wyniki z
podstaw marksizmu-Ieninizmu i
ekonomii politycznej;
10.aktyw ZMP-owski poprzez
częste rozmowy z pracownikami
obu katedr winien troszczyć się o
powiązanie wykładów i ćwiczeń
z danym kierunkiem studiów;
11.Z. D. ZMP zobowiązuje systentów ZMP-owców prowa
dzących ćwiczenia o większe za
interesowania grupą studencką
poprzez uczestnictwo przynaj
mniej raz w miesiącu w zebra
niu grupy, wspólnej wycieczce do
muzeów itp.;
12.rozpocząć na lamach „Na
szych Spraw" dyskusję na temat
głębokiego przyswajania przez
studentów nauki marksizmu i ekonomii politycznej.
Zarząd Dzielnicowy ZMP
przy AGH
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Jak przygoda — to
tylko
w Warszawie
w Warszawie
Jak Warszawa — to
w maju, gdy kwitną bzy.

Ankieta o pracy
Klubu Studenckiego
W celu usprawnienia działalności
ważnej placówki kulturalnej jaką
jest Międzyuczelniany Klub Studen
cki — Komisja Okręgowa ZSP, re
dakcja „Dziennika Polskiego" i re
dakcja „I^jszych Spraw" organizuje
ne ten temat ankietę. Piszcie do nas
jakie imprezy chcielibyście w Klu
bie oglądać i usłyszeć, jak oceniacie
dotychczasową pracę Klubu i jakie
madę projekty usprawnienia tej
pracy. Wypowiedzi należy nadsyłać
do redakcji „Naszych Spraw". Traf
ne wypowiedzi będą zamieszczane
na łamach naszego pisma a autorzy
najlepszych otrzymają nagrody
książkowe.
Redaguje Kolegium. — Adres Re
dakcji Kraków, AL Mickiewicza 30.
Drukuj* Drukarnia Prasowa Kraków
Widopole 1.
M—i—16587

? panno t^ką jak ty
A jak tańczyć — to
tylkotv
walczyka
w Warszawie,•
a jak walczyk — to
z panną taką jak ty!
Królu Zygmuncie! Powiedz nam,
czyś
widział Warszawę tak piękną jak
dziś?
Jak przygoda — to
tylko
w Warszawie
w Warszawie
Jak Warszawa — to
z panną taką jak ty!

Ula matcinesie
W ósmym numerze Naszych Spraw
zamieśdliśmy artykuł pt. „Dwie
premiery". Dla zainteresowanych
sprawą sztuki „Rosenbergowie" po
dajemy małe wyjaśnienie:
Teatr „Union" w Londynie na pro
śbę KU ZSP przy AGH przesłał nam
graną u siebie w tym czasie sztu
kę — ale w języku angielskim.
Byliśmy mimo tak przychylnego
załatwienia sprawy ze strony arty
stów angielskich, nieco zmartwieni
tym, że trzeba będzie sztukę prze
tłumaczyć na język ipolskL Podjął
się tej pracy student II roku wy
działu górniczego Michał Kotowicz,
który przetłumaczył „Roserabergów"
na język polski z niezwykłą subtel
nością językową i realizmem literac
kim.
Pokonane są już początkowe trud
ności z wystawieniem sztuki. Z re
sztą będzie już łatwiej się uporać,
przy dobrych chęciach i zapale do
pracy naszych aktorów. Q)

Przeglądając Nasze Sprawy, do
lub teatr, a może załoga zorganizo
szedłem do wniosku, że wśród kil- - wała wspólne pójście na jakąś im
kudziesięciu artykułów, które uka
prezę artystyczną. Niewątpliwie
zały się dotychczas w naszym pi
wywiąże się wśród załogi dyskusja
śmie, brak korespondencji mówią
nad imprezą, szczególnie gdy rzecz
cych o jakiejkolwiek imprezie na
dzieje się w małym miasteczku lub
terenie Krakowa.
na wsi. Załóżmy, że któryś z pra
A chyba nie zaprzeczycie, że Kra
cowników zacznie rozmowę na ten
ków jest jednym z najbardziej ar
temat. Jaki rezultat? Trzeba się dy
tystycznych miast Polski. Teatry,
plomatycznie wycofać, co niewątpli
kina, imprezy rozrywkowe, wysta
wie będzie lepsze od wydania fał
wy, zabytki... i wiele innych cieka
szywego sądu i zadokumentowania
wych rzeczy. Skłaniałbym, gdybym
swojej niewiedzy w tym kierunku.
Pomyślcie nad tym, aby pójść
powiedział, że życie artystyczne nie
wspólnie do kina, teatru czy na ja
interesuje studenta AGH.
kąś wystawę, a następnie zorganizo
Nowy film, premiera w teatrze,
wać krótką, przypuśćmy półgodzin
kolejny program u satyryków —
ną dyskusję i zastanowić się nad
rozglądamy się po widowni, i... znaj
pożytkiem imprezy i jej wartością
dujemy wiele znajomych twarzy z
artystyczną i wych^wawczą.
grupy, kursu, roku czy wydziału.
Po skończeniu programu rozcho
dzimy się. Niewątpliwie wszyscy
odnoszą pewne wrażenia z ogląda
nego widowiska, wyciągają wnioski,
Jak zwykle sala teatru zapeł
czerpią doświadczenia.
niona, ani jednego wolnego miej
Czy z każdej imprezy wszystko
sca. Wszyscy z niepokojem ocze
jest Warn jasne. Czy nie macie za
kują na rozpoczęcie przedstawia
strzeżeń co do poczynań głównych
nia. Za chwilę bowiem na scenie
bohaterów, aktorów, reżyserii, ^^aukaże się Nestor sceny polskiej.
lizacji. Czy każdy z Was potrafi sa
modzielnie zastanowić się nad tre
Niektórzy mieli widzieć Solskie
ścią danego seansu czy programu.
go po raz pierwszy, dlatego z wiel
Czy potraficie sobie zapamiętać
ką niecierpliwością czekaliśmy na
wszystkie szczegóły, które niejedno
podniesienie kurtyny.
krotnie mają wpływ na dalszy prze
Wreszcie gong, a po chwili sa
bieg akcji. Czy wreszcie zrozumieli
la rozbrzmiewa oklaskami na wi
ście jaki konkretny sens ma film,
dok Solskiego w roli Ciaputkiewisztuka czy, wystawa. A teraz, czy
wiecie jak twórczo pracują nasi arcza w „Grubych rybach" — Batyści-malarze, plastycy, poeci, pisa
htcfciepo. Grał doprawdy bezkon
rze... Czy docierają do Was ich pra
ce, czy interesujecie się nimi. Co
moglibyście powiedzieć o ostatnich
pozycjach literatury krajowej i za
granicznej. A może ktoś zabierze
głos na temat współczesnej muzy
ki, a choćby ostatnich koncertów w
Filharmonii.
Przecież to są zagadnienia, z któ
rymi każdy człowiek, a tym bardziej
z wyższym wykształceniem będzie
spotykał się na każdym kroku w
swojej przyszłej pracy. Niejedno
krotnie będzie zobowiązany z pun
ktu widzenia swojego stanowiska,
zabrać głos na powyższe tematy.
Weźmy przykładowo. W zakła
dzie pracy gościło kino objazdowe

Powiecie, że nie wszyscy chcą iść.
Pójdą, tylko trzeba zainteresować
ich imprezą i postarać się o bilety
zaraz po ukazaniu się nowego pro
gramu.
Jakie z tego będziemy mieć korzy
ści? Po pierwsze, weźmiemy udział
w bieżącym życiu artystycznym. Po
drugie, bilety na listy zbiorowe są
o wiele tańsze. Po trzecie, tylko je
dna osoba będzie traciła czas na za
kup biletów. Po czwarte, będziecie
mieli możność wspólnego omówie
nia i konfrontacji odniesionych wra
żeń, nie przypominając już o mile
spędzonym wieczorze. A może coś
napiszecie do „Naszych Spraw"
dzieląc się swymi uwagami ze wszy
stkimi Czytelnikami.
Setkowicz Andrzej

kurencyjnie. Jakżeż nie było okla
skiwać aktora, który mając już
100 lat, dziarsko krząta się i tań
czy po scenie, nie odczuwając zby
tnio umykających mu sił...
Byliśmy oczarowani grą Sol
skiego. Nie spuszczałam wprost
oczu z artysty.
Jakże prostym i skromnym wy
dał mi się, gdy po ostatnim akcie
w odpowiedzi na falę oklasków,
powiedział do nas ,JJziękuję wam,
serdecznie za oklaski i przekazu
ję je moim drogim kolegom".
Jadwiga Skiba, I ceram.

Narada o naradzie
Gdybym miał napisać notatkę
to naprawdę mają się czego wsty
0naszej Naradzie Koresponden
dzić.
Na całe szczęście po referacie
tów i Czytelników Poprostu i- Na
dyskusja rozwinęła się jak nale
szych Spraw, zacząłbym w mniej
więcej ten sposób: 27 lutego br.
ży. Mam tylko jedno zastrzeżenie,
jak dyskusja tó dyskusja, a nie
odbyła się w gmachu Akademii
solowe przemowy, nie uznające
Górmiezo-Hutniazej w Krakowie
żadnych sprzeciwów. Mam wraże
Uczelniana Narada... itd.
nie, że wielu z dyskutantów mó
Jednakże mam przecież napi
wiło rzeczy z którymi mogliby się
sać nie suchą wzmiankę, lecz do
nie zgodzić pozostali członkowie
kładne omówienie Narady i zara
zem odpowiedź na list koi. Pasynarady, dlaczego więc nie usiło
wali zabrać głosu — z całą pew
mowskiego, który (list, a nie au
nością by im się to udało. Naj
tor jego) jest z nią ściśle związa
większym brzemieniem usterek,
ny. Wobec tego zaczynam ina
błędów i braków obciążył nas koi.
czej.
Szczotka, a po twarzach niektó
Uczelniana Narada Czytelników
rych osób widać było, że nie ze
1Korespondentów to falct bardzo
wszystkim się zgadzają a mimo
ważny, ale nie. tylko dlatego, że
tego na odpowiedź dla koi. Szczo
„zbliżyć się do czytelnika", „czy
tki trzeba było czekać aż do koń
telnicy redagują swe pismo", aJe
ca narady.
narada taka daje nam obszerne
Najlepszym dowodem na to, że
wskazówki o dalszym systemie
istnieją bardzo sprzeczne zdania
naszej pracy, o tym jak trzeba
co do „Naszych Spraw" jest chy
pisać, o ozym i kiedy. Każda na
ba list od kolegi Pasymowskiego,
rada powinna dać dalsze wytycz
o którym już wspominałem. Mię
ne pracy dla kolegium redakcyj
dzy innymi pisze on: „Pismo na
nego. Jak każda, a więc i nasza
sze jest organem do pewnego sto
też... Oczywiście.
pnia reprezentującym nas na ze
Bezwzględnie z naszą naradą
wiązaliśmy bardzo dużo nadziei, . wnątrz, przed studentami innych
uczelni krakowskich, a gdy dosta
a tymczasem nie spełniła one w
nie się dalej — przed studentami
zupełności wszystkich naszych za
•i nnych środowisk. Dlatego też mu
mysłów. Po pierwsze to sprawa
simy wszyscy dbać o to, aby sta
ilości uczestników. Wprawdzie
ło ono na jak najwyższym pozio
znając naszych kolegów (no i sie
mie naszych możliwości (zarówno
bie samych też, trzeba przyznać
•strona literacka jak i ich treść).
samokrytycznie) byliśmy przeko
Dlatego wskazane byłoby, aby
nani, że jak na każde tego rodza
wszyscy koledzy, 'którzy widzą ja
ju zebranie nie przyjdzie więcej
kieś niedociągnięcia w nim, przez
niż 50 osób. Jednak gdzieś na dnie
swoją rzeczową koleżeńską kry
serca tliła się nadzieja, że ujrzymy
tykę pomogli przezwyciężyć je
salę zapchaną do ostatniego miej
Redakcji".
sca, że trzeba będzie jeszcze krze
Poddaje on w swym liście sil
seł przynieść więcej. A tymcza
nej krytyce artykuły satyryczne
sem... było nas niespełna trzydzie
z cyklu „Maniuś ma głos". Bez
ści (i to razem z „ob. redaktora
względnie autor listu ma dużo ra
mi"). Bardzo charakterystyczne
cji i słusznie zwraca nam uwagę
jest pytanie jakie zadał nam jeden
na styl pisarski autora artykułów
z (przypadkowych a może przy
zapożyczony od Wiecha, oraz błę
musowych) uczestników narady
dy fonetyczne i gramatyczne tych
— kolporter grupy czy raku: —
felietonów.
'
Po co nas tu właściwie zwołano?.
Takiej właśnie twórczej krytyki
Biedaczek — Chodzi, je i pije, a
trochę nam brakowało na naszej
sam nie wie czy żyje. No, jeżeli
w ten sposób rozumowali ci, któ
naradzie a osiągnąć ją można by
rzy mogli przyjść, a nie przyszli,
ło jedynie przez czynny udział w

dyskusji wszystkich obecnych. Mi
mo to jednak nde wolno nam re
zygnować z krytyki (po i oczy
wiście pochwał, które nie tylko
przyjmujemy z wdzięcznością ale
są również wskazówką w pracy).
Przecież każdy z Was znajdzie
choć chwilę czasu, aby za pośred
nictwem na nic nie czułego papie
ru przekazać nam swe uwagi, kry
tyki i napomnienia.
A zresztą upoważniany jestem
do zdradzenia tajemnicy, która
pozwoli Wam zmyć z siebie pię
tno obojętności w stosunku do
„Naszych Spraw". — Otóż zakra
wa na to, że z końcem kwietnia
odbędzie się II Narada Korespon
dentów i Czytelników „Naszych
Spraw", na której będziecie mogli
(w liczniejszym już na pewno, niż
za pierwszym razem, gromie) wy
powiedzieć swe uwagi.
A. CZARNECKI

Odpowiedzi Redakcji
Mgr T. Rokossowski WF AGH
Wyjątek został zaczerpnięty z książ
ki wydanej w roku 174.0.
Trudno przypuszczać, żeby autor
jej był w Laponii i widział „deszczki".
Natomiast redaktor „Ciekawostek"
nigdy nie miał wątpliwości, że daw
niej narciarze posługiwali się dwoma
nartami. Co do rysumJcu, jest on zgo
dny z opisem, który brzmi: „są szpe
tni y krzywi". Zwrot „przywiązaw
szy do nóg iedne deszczkę" istotnie
może być różnie interpretowany i ry
sunek wykonany jest według jednej
z tych interpretacji.
Słuszny jest zarzut postawiony korfientarzowi. Nieścisłe jest sformuło
wanie „przeszło 00 lat temu wie
dziano... itd., gdyż już w roku 1578
wyszła w Krakowie u Wierzbięty
książka, napisana przez Gwagmna.
pt.: ,J^armatiae Europae descripto",
w której zamieszczony jest opis Businów na nartach. A więc 375 lat temu
z opisu znane były w Polsce narty.
Dokładnego wieku nart dotychczas nie ustalono i przyjmuje się, że wynosi
on przeszło 3000 łat.
Dziękujemy za krytykę i list. Szkoda,
że nie był przysłany do nas wcześniej,
z początkiem sezonu narciarskiego i
że nie jest w formie artykułu. Sądzi
my, że byłby mile widziany przez czy
telników.REDAKCJA
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Porozmawiajmy o sporcie

Koi. Janina Kubiś

,J*ierwsi w aporcie — pierwsi w
nauce" oto hasło, które jest w pełni
realizowane przez koi. KubiS, studen
tk^ II roku Wydziału Ceramicznego.
Jest najlepszą siatkan^ą naszej dru
żyny i najlepszą studentką na naszym
wydziale (wszystkie dotychczasowe
egzaminy zdała na ba/rdzo dobrze).
Koi. Kubiś gra nie tylko w siatków
kę, ale jest dobrą szczypiórnistką i
koszykarką. Lekkoatletyka też jest
jej bliżej znana. Swą karierę sporto
wą rozpoczyna właśnie od gry w
szczypiórniaka w drużynie gimnazjal
nej (im. H. Wrońskiego w Krakowie),
która zdobywa mistrzostwo Polski
szkół ogólnokształcących.
Następnie kot J^*t'q jest czyn^ą
zawodniczką sekcji lekkoatletycznej
Gwardii krakowskiej oraz sekcji ko
szykówki.
Po wstąpieniu na naszą uczelnię
koi. Kubisówna bierze zwolnienie z
Gwardii (co jest dobrym przykładem
dla innych studentów (zawodników
obcych zrzeszeń) i wstępuje do sekcji
siatkówki AZS-AGH.
Obecnie koi. Kubiś jest kapitanem
drużyny, a swym pilnym i sumiennym
uczęszczaniem na treningi może by6
przykładem dla innych sportowców
naszej uczelni.

i osobistą słuszną dumą zdrowia i
Już dzisiaj śmiało możemy po
wiedzieć: skończyła się zima, która ' siły.
Perspektywy dla nas są ogrom
dla sportowców naszej uczelni była
ne — zbliżający się sezon obfitować
okresem, tętniącym życiem sporto
będzie we wspaniałe imprezy spor
wym. Bo przecież trzy raidy nar
towe w kraju i na arenie między
ciarskie, trzy obozy sportowe, na
wiązanie łączności z LZS-em w Linarodowej.
— Spartakiada wiosenna • u nas
bertowie i biegi patrolowe, to po
na uczelni, IV Akademickie Mis
wód do dumy z dobrze wykorzysta
trzostwa Polski, Ogólnopolska
nych możliwości.
Spartakiada w dniu 10-lecia istnie
Dzisiaj staje się już codziennym
nia Polski Ludowej i dalej Akade
(jakże miłym) zjawiskiem fakt, iż
mickie Mistrzostwa Świata.
do Zarządu koła AZS przychodzą
Nie można rzecz jasna w ten
coraz to nowi ludzie, którzy proszą
sposób tłumaczyć każdemu studen
o deklarację członkowską — tłuma
towi, który może w tym roku bę
cząc prosto swą prośbę: „chcę tre
dzie chciał rozpocząć karierę spor
nować, poradźcie, która sekcja naj
towca, iż to jest droga, po której
lepsza — w tej chwili wszystkie mi
ma prawo kroczyć i że za parę
się podobają" itd.
miesięcy będzie również miało pra
Wydawać by się mogło, że rozwój
wo znaleźć się na IV Akademic
kultury fizycznej na naszej uczelni
kich Mistrzostwach Polski — było
jest na właściwej drodze i tylko
by to nonsensem.
czekać, a sprawy ułożą się dla wszy
Jeżeli chodzi o zagadnienie do
stkich pozytywnie, tzn. osiągamy
brych wyników w sporcie i powią
wreszcie tą „masowość".
zanie tego zagadnienia z masowością,
Bardzo dobrze, że sport zaczyna
się u nas rozrastać, ale pozostać na
tym co zrobiliśmy byłoby podsta
wowym błędem i właśnie o to za
gadnienie oprzemy nasze dalsze ro
zumowanie.
przedzjazdowe
Jeszcze wielu studentów (wszy
scy wiemy, że chodzi nam tutaj o
dobrych studentów), nie zdołało zro
zumieć właściwego ustawienia siebie
Rozmach zobowiązań przędzjaw stosunku do sportu, nie zdołało
zdowych Objął również szerokim
zrozumieć zalet uprawiania sportu,
zasięgiem sportowców naszej ua rzecz najgorsza, nie docenia spor
tu z tego punktu widzenia, że sport
czelni:
może wybitnie pomóc w nauce,
W wyniku zobowiązań zdobyto:
sport, rzecz jasna uprawiany pla
250 odznak SPO
nowo, z pełnym wyrachowaniem
30 odznak BSPO
Kiedyś w przyjacielskiej rozmo
12 klas sportowych
wie, zupełnie niespodzianie usłysza
15 rekordów życiowych
łem z ust zawodnika jednej z na
szych sekcji, ciekawe, powiedział
17 rekordów uczelnianych
bym nawet niezmiernie ważne zda
Dla uczczenia II Zjazdu PZPR
nie (zawodnik ten jest również
Wydziałowa Komisja 'Sportowa
przodownikiem nauki) ...wiesz, na
Wydziału Geologicznego zatknęła
brałem jakoś zamiłowania do spor
sztandar na szczycie Turbacza.
- tu. Przychodzi dzień treningu i wy
Sekcja siatkówki podjęła cenne
daje mi się, że trzeba iść jakgdyby
zobowiązanie systematycznego
na wykłady. Po treningu znowu
to wszystko jakoś sprawniej prze
treningu i uczęszczania na trenin
biega, lepiej śpię, inaczej się uczy
gi.
i apetyt mam na wszystko — dodał
Studium WF i sekcja turystyczz uśmiechem, zaś zupełnie niespo
no-narciarska organizuje w dniach
dziewanie dla mnie dodał: a to
20, 21 marca narciarskie mistrzo
bie Staszku też by się coś przydało
stwa uczelni w Zakopanem.
ze sportu, wyglądasz jak smyczek
W wyniku długofalowego zobo
od skrzypiec..."
Miał rację i dlatego może za
wiązania przędz jazdowego stu
wstydziłem się okropnie.
dium WF przygotowuje masowy
To ważne naprawdę, ażeby wi
pokaz gimnastyczny studentów
dzieć, iż sport wprowadzony do
AGH na dzień 1 maja. Ogółem
normalnego życia, staje się po pe
podjęto 9 zobowiązań zespołowych
wnym czasie jego częścią składową,
i 84 indywidualnych.
staje się czymś więcej — radością

Zobowiązania

to po przestudiowaniu uchwał
XIII Plenum ZGZMP w sprawie
kultury fizycznej przedstawia się
ono w następujący sposób:
Masowy rozwój kultury fizycz
nej i sportu łączy się ściśle z zaga
dnieniem wzrostu poziomu sportu
Oznacza to, osiągnięcia w poszcze
gólnych dyscyplinach takich re
kordów i takiej pozycji w skali
światowej, aby była ona na miarę
istniejących już olbrzymich osiąg
nięć gospodarczych i kulturalnych
naszego kraju.
W Polsce okresu międzywojen
nego z wiadomych względów celo
wo szerzono pogląd, który poku
tuje gdzieniegdzie i dzisiaj, jakoby
umasowienie kultury fizycznej ha
mowało rozwój sportu wyczyno
wego.
Zamiast rzekomego przeciwień
stwa istnieje ścisła współzależność
sportu wyczynowego od problemu
umasowienia sportu. Podobnie jak
popularyzacja wiedzy technicznej
i nauka, przysparza racjonalizato
rów i wynalazców, tak samo ilość
rekordów sportowych zależna jest
od masowego udziału młodzieży w
uprawianiu sportu.
Szczotka Stanisław

sportowców

jg ostatniej chwili
W niedzielę dn. 14 bm. nasze
siatkarki rozegrały mecz o mi
strzostwo klasy B z Unią Karto-

T^lamuly
Często jest mężem zaufania lub
kimś z „aktywu" zetempowskiego.
Ponadto chodzi^ na Akademię, ko
rzysta ze stypendium, mieszka w
Domu Studenckim, no i jest „po
zytywnym i wartościowym" czło
wiekiem. Niechby mu tylko kto
powiedział, że tak nie jest. Nooo.
Ale uwaga. On tylko z wierz
chu (to jest, gdy jest na uczelni)
wygląda jak człowiek. Po skoń
czonych wykładach i ćwiczeniach,
przychodzi do „akademika" oddy
cha z ulgą i zrzuca za siebie ludz
ką skórę. Już nie ma człowieka
„pozytywnego i wartościowego"
— przed tobą.stoi niezwykły okaz
zakonserwowanego, przedpotopo
wego jeszcze mamuta. Nie wie
rzycie? Spróbujcie z nim poroz
mawiać tak samo jak ja, a prze
konacie się natychmiast.
Chociażby taki drobny wypa
dek: zniżka cen na książki. Oczy
wiście wpadam z wielkim impe
tem do pokoju, zadowolony, że
mogłem po niższej cenie kupić
sobie dawno już upragnioną książ
kę. Mówię, że w księgarniach jest
teraz moc książek tanich i jakich
tylko nie zechcesz.
I nagle zamraża mnie swym
słowem mamut: „Cóż mi po tym,
kiedy nie ma takich książek ja
kich potrzeba".
„A jakąż ty książkę chciałeś?"
„Chciałem Frumencjuszy Pytlasińskiego „O okultyzmie. metafi
zycznym".

Sarknął tylko, a gdy pytająco
na niego spojrzałem, .^zastrzelił"
mnie na prawdę wspaniałym ar
gumentem:
„W mojej wiosce jeden gospo
darz Kuba Kleofas młóci jeszcze
cepami i nie dostał tyle nawozu,
ile chciał".
— Chłopie czyś ty spał. Gdzieś
ty był jak fabryki nawozów sztu
cznych produkować zaczęły kil
ka razy więcej niż przed wojną,
kiedy chłop dostał ziemię z refor
my rolnej, kiedy powstały POM-y,
SOM-y, świetlice wiejskie, elek
tryfikacja, radio i kino na wsi?
" Nie da rady. On o niczym nie
słyszał, nie wiedział i nie chce
słyszeć i wiedzieć.
A wiecie czym mnie „dobił"?
Ot, takim sobie powiedzeniem:
„Mamy być wdzięczni klasie
robotniczej za chleb, który nam
daje, a czemu to robotnicy nie
byli wdzięczni za chleb, który je

dli przed wojną, a który to dawa
li im kapitaliści";..
—Jakto — krzyknąłem zdumio
ny — to ty Uważasz, że kapitali
ści dawali robotnikom pracę i
chleb, a nie odwrotnie'żyli i bo
gacili się kosztem ich pracy i nę

.W niedzielę zaś pierwsza drużyna
wygrała mecz z Ogniwem WDK
Kielce w stosunku 6:4. Był to ostat
ni mecz w ramach rozgrywek półfi
nałów drużynowych mistrzostw Pol
ski. •
Punkty w tym meczu dla nas zdo
byli: Zuber, Galewicz, Czermiński,
Kubacki, Al. Turka, a zremisowali
partie Jurgiewicz oraz JaworskL
W poprzednią niedzielę graliśmy
w Gliwicach z tamtejszym AZS-em.
Musimy przyznać, że nie potrafili
śmy w meczu tym nawiązać równo
rzędnej walki z naszymi kolegami
zrzeszeniowymi, pretendentami do
finałowych rozgrywek.

narze.
Wynik meczu 2:0 dla AGH.
O zasłużonym zwycięstwie na
szych siatkarek świadczą stosun
ki punktów w poszczególnych se
tach: 15:9 i 15:6.
Drużyna wystąpiła w składzie:
Kub^ś, Bęben, Waszkiewicz, Dutkiewicz, Bartkiewicz, PiórkoWska
i Chylą, (r)

KONKURS
REDAKCJA działu sportowe
go ogłasza konkurs na winietę
tytułową kolumny sportowej.

Zgłoszenia w lokalu Redakcji
do 25 marca.

Najlepsze projekty będą na
grodzone.

BOKS
Sympatycy boksu będą mieli okazję
zobaczenia wielu atrakcyjnych i emoejonujących -w ałk-w fejlu —^^ademśiGórniczo-Hutniczej.
Otóż w czwartek dnia 18 bm. od
będą się na ringu umieszczonym w
holu AGH eliminacje bokserskie Okręgu krakowskiego, do akademickich
mistrzostw Polski.
Walki prowadzone będą we wszyst
kich wagach. Impreza ta jest dalszym
dowodem w jaki sposób władze na
szej Uczelni przyczyniają snę do po
pularyzacji sportu.

Coś cf//<a mi^ośnikom narciarstwa
Przypominamy koleżankom i

Na nic tłumaczenia, że państwo
wydaje takie książki, jakie po
trzebne są nie tylko jemu jedne
mu. Trudno, dla niego nie ma
drukarni, nie ma wydawnictwa,
nie ma pożytecznych książek. Nie
słyszy, nie widzi nowego świata
dzięki swojej — można by powie
dzieć — beznadziejnej tępocie.
Albo: z głośnika radiowego pły
nie głos spikera: „Państwo udzie
la pożyczek małorolnym chłopom,
dostarcza nawozów sztucznych i
maszyn na wieś, daje chłopom zie
mię i gospodarstwa, udziela
wszechstronnej pomocy"...

W sobotę 6 marca nasza druga
drużyna rozpoczęła rozgrywki w
między uczelnianej lidze szachowej.
Pierwszy swój mecz rozegrała z
Wyższą Szkołą Rolniczą odnosząc
zwycięstwo w stosunku 6:2.
Punkty dla naszej uczelni zdobyli:
R. Kubacki, Nowak, A. Cyrus, Fiedorowicz, WŁ Wijacówna, Antoszkiewioz.

kolegom, że Studium Wychowa
nia Fizycznego dla uczczenia
H-go Zjazdu Partii organizuje
w dniach 20—21 marca br. w

Zakopanem naciarskie mistrzo
stwa naszej Uczelni.

Jest więc okazja do miłej wy
cieczki i zobaczenia zaciętej
walki na trasach narciarskich
• i efektownych skoków.

dzy?
—No tak — mówi, a najlep
szym dowodem tego jest to,. że
gdy kapitalista nie dał pracy i
chleba robotnikom, to ci byli bez
robotni i przymierali głodem.
No nie. Wybaczcie, ale to już
jest kompletny brak podstawowych wiadomości z zakresu eko
nomii i historii. Nie rozumie i
nie chce rozumieć, czym byłby w
warunkach przedwojennych. Z pe
wnością szukałby pracy jako bez
robotny, a już o studiach mógłby,
ale nie śmiałby marzyć. Nie ro
zumie, że teraz, gdy brak nam
„dobrodziejów" panów fabrykan
tów, hrabiów, baronów, jest nam
o niebo lepiej. Że nasza władza
ludowa, to: Nowa Huta, Żerań,
Wierzbica, to odbudowana War
szawa, to szkoły, to teatry, pa
łac Kultury.
Daremnie. Nie słyszy, nie wi
dzi. Jest nazbyt zakonserwowany
w swoim bagienku.
Koledzy. Pewnie i Wy spotka
liście się z „mamutem". Może któ
ryś z Was ma jakiś skuteczny po
mysł, który mógłby poradzić na
łamach Naszych Spraw jak prze
konać takiego typa i zrobić z nie
go prawdziwego człowieka?
K.M.

Koi. Tadek Bar\nowski z III r.
Geodezji podczas
treningu...

..a kiedy my tak
samo?

