
wyraziły uczucia zebranych.
Trzeba było wtedy widzieć
prof. Radwana! Przecież ćwi
czenia prowadzone na najno
wocześniejszych urządzeniach,
w trakcie ich uruchamiania
mają nieocenioną wartość. A
fakt oddania pewnej liczby
pieców i maszyn dla doświad
czeń, czyż nie popchnie naukę
polską daleko wprzód, nie
wątpliwie z korzyścią dla hut
nictwa. Wiele innych darów
jeszcze, między innymi obra
biarkę wykonaną przez ucz
niów szkół hutniczych CUSZ,
otrzyma Akademia.

Nie tylko o tym radzono!
Ustalono konkretne formy

współpracy naukowców z
przemysłem hutniczym. Zwła
szcza palące jest zagadnienie
skrócenia ogniw procesów
produkcyjnych. Przewidziane
jest znaczne rozszerzenie
wkładów AGH w dziedzinie
rozbudowania wszelkiego ro
dzaju wydawnictw nauko
wych. Brak było w tej dzie
dzinie korelacji między nau
ką i przemysłem, a „stać na
szą naukę na dźwignięcie po
ziomu wydawnictw facho
wych" — padły te słowa z
mównicy.

Prof. dr Goetel oraz nacz.
dyr. CRZPH — inż. Horoch
zanalizowali udział naszych
uczonych w udzielaniu pomo
cy w perspektywicznym pro
jektowaniu w hutnictwie, u-
tworzenie rad naukowo-tech-
nicznych w butach, a także
rozszerzenie współpracy z
Klubami Racjonalizatorskimi.

Uchwały narady zostały
przesłane zarówno do Mini
sterstwa Przemysłu Hutnicze
go, jak i Min. Szkol. Wyższe
go oraz PKPG. Nie ulega wąt
pliwości, że już niedługo
współpraca nauki z przemy
słem hutniczym stanie na ta
kim poziomie, jak w dziedzi
nie górnictwa.  Marian Maj

częściowo spowodowane tym
złem koniecznym, jakim były
studia dwustopniowe. Większy
w tym jednak jest udział sła
bego przygotowania ideologi
cznego i moralnego absolwen
tów (uwaga organizacja ZMP')
oraz nędznego wprost wypo
sażenia pracowni naukowych
Wydziału Metalurgicznego i
pokrewnych.

Z pośród danych liczbowych
i rzeczowych przytoczonych
przez prof. inż. Radwana, o-
raz z-cę dyr. nacz. CZPH po
dam tylko dwa zestawienia:

w roku 1939, na Wydz. Hut
niczym wypadało 7 m kw. la
boratoriów na 1 studenta,
zaś w 1955 r. — 0,2 m kw na
studenta. W 1939 r. na 1 asy
stenta przypadało 7 studen
tów, w 1955 r., ten sam asy
stent prowadzi pracę ze 100
osobami, czyli stosunki są
wprost odwrotne niż np. na
Wydz. Górniczym.

Daje się również odczuwać
brak Katedr: Piecownictwa i
Automatyzacji Urządzeń Hu
tniczych, oraz odpowiednich
zakładów naukowych. Uchwa
lono więc przystąpienie w ro
ku przyszłym do budowy
wielkich, obszernych pracow
ni naukowych dla tych wy
działów, jak również utwo
rzenie wymienionych katedr.

I wtedy właśnie — naci.
dyr. Huty im. Lenina, inż.
Czechowicz powiedział: „Aka
demia Górniczo-Hutnicza ma
przecież do dyspozycji naj
większe i najnowocześniejsze
laboratorium na świecie —
Hutę im. Lenina".

Długo niemilknące  oklaski

• ••

...i najnowocześniejsze labo
ratorium „czarnej metalurgii"
otrzymała AGH w wyniku
wspólnej narady uczonych
najstarszej w Polsce wyższej
uczelni hutniczej i pracowni
ków najmłodszej w Polsce hu
ty.

A było to tak...
W lutym odbyła się w No

wej Hucie narada pracowni
ków naukowych AGH z ofice
rami polskiego przemysłu hut
niczego. „Po raz pierwszy mo
że w dziejach naszego przemy
słu mamy możność przedysku
towania publicznie z jego
przedstawicielami, programów
naukowych naszej Uczelni" —
powiedział Rektor AGH prof.
dr inz. Z. Kowalczyk w swym
przemówieniu. Zagadnienia
programowe były omówione
szczegółowo przez "prof. inż.
Leskiewicza w jego referacie
oraz w żywej, gorącej dysku
sji wszystkich uczestników
konferencji.

Okazuje się, że wielu mło
dych inżynierów, opuściwszy
Akademię niknie w przemy
śle hutniczym stając bezrad
nie przed najprostszymi pro
blemami organizacji pracy,
ba! — jeszcze gorzej, nasią
kaja przestarzałymi pojęcia
mi nabytymi od „starych
praktyków". Zamiast stać się
czynnikiem upowszechniają
cym najnowsze zdobycze nau
ki, stają się hamulcem postę
pu technicznego w naszym
hutnictwie. Niechęć do uży
wania aparatów pomiaro
wych, określanie parametrów
technologicznych na oko, od
żegnywanie się nawet od suwa
ka logarytmicznego, to wyniki

Reportaż * Nowej trtuttt

Największe na świecie

propozycji o bliższej, współ
pracy naszych trzech organi
zacji, które zostały przyjęta
jako uchwała konferencji.
Konferencja wystosowała ró
wnież apel do młodzieży ca
łego swata. Oto fragment.
„Wzywamy wszystkie organi
zacje młodzieżowe, wszyst
kich uczciwych ludzi, nieza
leżnie od icb poglądów poll-

(c. d. na str. 2)•

nde przeraża, gdyż wie, że
walczy o słuszny cel, a wraz
z nim jest młodzież całego
świata.

Tow. Nowak, kierownik od
działu z kopalni Bobrek po
wiedział: „Teraz górnicy rą
bią twardy , czarny węgiel,
ale potrafią też odrąbać łapę,
która będzie chciała zakłócić
pokój świata.

Dyskutanci wysunęli szereg

gólnie starszych lat studiów,
gdzie wyniki sesji są zupełnie
zadawalające.

—Wynikałoby a  togo, że
sprawa ta na latach pierw
szych  przedstawia się  nieco
gorzej.

—Tak też istotnie jest Sy
tuację taką należy tłumaczyć
tym, że studenci  lat pierw
szych nie są jeszcze wdrożeni
w sposób wykładania, uczenia
się i egzekwowania wiadomo
ści na wyższej uczelni. Dlatego
też często były wypadki rezy
gnacji  ze studiów w czasie
trwania I semestru.

Zaznaczyć jednak należy, że
ze strony większości młodzieży
widać duży wysiłek, aby spro
stać wymogom, jakie stawia
przed nimi uczelnia — kończy
rozmowę prof. Bielański —
młodzież bowiem rozumie co
raz lepiej, że przemysł nasz
potrzebuje nie tylko dużo, ale
przede wszystkim dobrych in
żynierów.

Rozmowę przeprowadził J. P.

Sesję mamy już za sobą. Po
nieważ z natury jestem cieką,
wy, więc interesują mnie bar
dzo wyniki ubiegłej sesji. Za
dałem więc kilka pytań na ten
temat prorektorowi do spraw
nauczania, prof. A. Bielańskie-
mu.

Sesja przebiegała pod zna
kiem wzmożonych wymagań,
zwłaszcza w stosunku do stu
dentów lat pierwszych — a to
przede wszystkim dlatego, że
pierwsze lata objęte są nowym,
pięcioletnim, jednostopniowym
programem naucaania. W zwią
zku z tym wzrosły wymagania
profesorów, dotyczące opano.
wania literatury, związanej z
poszczególnymi przedmiotami.

—A jak wypadła ubiegła
sesja w porównaniu z poprze
dnimi?

—Pomimo   zwiększonych
wymagań wynikł sesji nie tyl
ko że nie były gorsze niż w la
tach poprzednich, ale nieraz
nawet lepsze. Dotyczy to szcze

Jeszcze o sesji,

„Frieden, Freundschaft, ZMP.
Na konferencji przemawiał
tow. Herberg z Niemiec Za
chodnich. Mówił o demon-
strancjach, o walce. Oto jeden
z przykładów: Adenauer urzą
dził we Frankfurcie nad Me-
nem wiec na którym miał
przemawiać. Już na dwie go
dziny przed wyznaczanym
terminem młodzież zgromadzi
ła się wokół sali, w której
miał być wiec. Ludzie zaczęli
wchodzić na salę. Ale ze
względu na dużą ilość napiera.

słowa przyjaźni. Słychać o-
krzyki: Freundschaft — przy
jaźń, Frieden — pokój. Je
dziemy dalej — Berlin —
Magdeburg. Wszędzie serdecz
ne przywitania, kwiaty, okrzy
ki, śpiew. W Magdeburgu
mieszkamy w Wojewódzkiej
Szkole Partyjnej. Przygoto
wano tu wszystko na nasze
przyjęcie. Wieczorem ogląda
my film wyświetlany obecnie
w Krakowie „Na barykadach
Hamburga". W wersji orygi
nalnej nosi on tytuł   „Ernst

jącej młodzieży, •> do środka
wpuszczano tylko niewielu,
halę obstawiono policją. a
potem zamknięto - żelazne
drzwi. Na sali uczynił się po
płoch. Gdy Adenauer zaczyna
przemówienie prarwie przy

.pustej sali, z zewnątrz roele-
'̂gają się okrzyki: „Precz z
Adenauererp, Adenauer je
steś tchórzem —boisz się nam
pokazać! Adenauer do telefo
nu wołają cię z Waszyngto
nu!" Młodzież rozpoczyna de
monstrację, .^a za  sobą
starszych, Adenauer w otocze
niu policji bocznymi drzwia
mi opuszcza salę.

Młodzież Niemiec Zachod
nich walczy pod hasłem: „Ani
jednego grosza, ani jednego
człowieka dla Adenauera, dla
celów wojennych". Inny
chłopak również z Niemiec
Zachodnich opowiadał, że gdy
siedział w więzieniu, zorgani
zowano tam demonstrancie z
okazji święta 1-go Maja. Mó
wił też, że no powrocie zjcon-
ferencji czeka go trzy miesią
ce więzienia, lecz wcale go to

Thaelmann, syn ludu niemiec
kiego". Na drugi dzień od ra
na zwiedzamy zakłady pracy.

Na pożegnanie jeden z mło
dych chłopców niemieckich
powiedział: „Dołożymy wszel
kich starań, by Niemcy już
nigdy nie były ogniskiem woj
ny w Europie". A potem za
naszym autobusem biegła
grupa młodzieży, machała nam
na pożegnanie i skandowała:

Już pociąg rusza z ostatniej
polskie) staejd. Za chwilę bę
dziemy na niemieckiej ziemi.
Przejeżdżamy Odrę, jeszcze
kilkaset metirów i... Frankfurt
nad Odrą. Na stacji ork^estra
gra hymn narodowy, witają
nas tłumy młodzieży niemiec
kiej. Kwiaty, owacje, okrzyki.
Wychodzimy na peron, śpie
wamy piosenki polskie i nie
mieckie, wymieniamy pierwsze
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ni przez młodzież Magdebur^
ga wyjechaliśmy do Berlina
gdzie złożyliśmy wieńce u.
stóp pom^ika Mauzoleum"
Żołnierzy Radzieckich w Tre-
ptow, oraz na grobie Karola
Liebknechta i Róży Luxem-
burg.

Zwiedziliśmy Berlin, wi
dzieliśmy Bramę Brandem-
burską i Reichstag.

I znów jesteśmy we Frank
furcie nad Odrą. Jest ostatni
dzień karnawału, młodzież
przyszła nas pożegnać z akor
deonem. Tańczymy na pero
nie, wymieniamy adresy i
i znaczki organizacyjne. Czę
sto słyszymy zdania: ,.Spot-'
kamy się * na Fesf iwalu w^
Warszawie". I z nów pociąg,
odjazd. Śpiewamy każdy w
swoim języku hymn ŚFMD.

Opuszczamy gościnną nie
miecką ziemię, gdzie serdecz
nie nas przvi,-ncwano. gdzie
wspólnie radziliśmy nad tym,
by nigdy już więcej koszmar
wojny nie zagroził naszej
młodości i naszemu szczęściu.

KRYSTYNA RUTTA

(c. d. ze str. 1)
tycznych 1 wierzeń religij
nych, do jednoczenia się W
walce o pokój i wysianie
swych przedstawicieli na V
Światowy Festiwal Młodzieży
i Studentów o Pokój i Przy
jaźń"

Byliśmy również na wiecu,
młodzieży i ludności Magde
burga, wiecu przeciwko re-
militaryzacji Niemiec. Prze
mawiali na nim przedstawi
ciele naszych delegacji. Wiec
zakończył się wspaniałymi o-
gniami sztucznymi. Potem
wzięliśmy udział w bankiecie
u burmistrza miasta. Były
tam władze miasta i młodzież.
Przez cały czas wznosiliśmy
toasty, okrzyki i śpiewaliś
my piosenki polskie, czeskie
1 niemieckie. Byliśmy też na
występach zespołów artysty
cznych i na zabawie karna
wałowej w Domu Kultury im.
Weinerta. Pobyt w Magde
burgu pozostawił nam na
prawdę niezatarte wspomnie
nia.

22 lutego serdecznie żegna

Wrażenia magdeburskie

roku akademickiego 1945/46 zu
stanem studentów 1.102 (459
wydz. górniczego i 643 wydz.
hutniczego) i 35 samodzielnymi
pracownikami naukowymi — z
której to liczby 20 — to profe
sorowie i byli docenci roku
1939 reszta — to młoda kadra
powojenna.

Rozbudowa przemysłu wy
magała utworzenia w styczniu
1946 r. dwu nowych wydzia
łów: elektromechanicznego 1
geologiczno-mierniczego. przy
czym na wydz. górniczym zo
stała wydzielona soecjalność
naftowa, a na hutniczym —
odlewnicza. Jednocześnie przy
Akademii Górniczej, dzięki
osobistym staraniom Rektora
Goetla i prof. Stelli-Saw"ckie-
go — pierwszego prorektora
wydziałów . politechnicznych,
tworzyły się zręby przyszłej
Politechniki Krakowskiej.

Rok 1947 jest dla rozwoju U-:
czelni rokiem historycznym.
Na uroczystość inauguracji —
przybyli: Prezydent PRL Bole
sław Bierut, ministrowie Minc
i Skrzeszewski. Wtedy to za
padła decyzja rozbudowy U-
czelni w konsekwencji potrzeb
kształcenia specialistów dla
naszych podstawowych prze
mysłów: górniczego i hutnicze
go, która postępowała bardzo
szybko.

(C. d. na str. S)

Kiedy 10 lat temu 18 stycznia
Kraków został oswoł>odzony i
uratowany od zniszczenia
przez błyskawiczny manewr
Armii Radzieckiej, na apel
prof. Goetla garstka ofiarnych
pracowników naszej Uczelni
wpadła do gmachu głównego,
by przystąpić do gaszenia
wznieconego w nim przez
Niemców pożaru.

19 stycznia 1945 r. przyjechał
do Krakowa Pełnomocnik Rzą
du Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej minister Skrzeszew-
ski, który polecił Rektorowi
Goetlowi natychmiastowe przy
stąpienie do prac organizacyj
nych w celu uruchomienia U-
czelni. Praca poszła dwoma to
rami. Prof. Bolewski objął kie
rownictwo nad pracami mają
cymi na celu doprowadzenie
budynku głównego do stanu
używalności.

Praca organizacyjna odby
wała się w jednej z sal Biblio
teki Jagiellońskiej. Było tam
skupione wszystko i wszyscy,
cały personel nauczający i ad
ministracyjny. .

Wreszcie doczekaTśmy się
dnia 16 kwie^ia 1945 r. pier
wszej Inauguracji i otwarcia
Uczelni w wolnej Polsce Ludo
wej, ze stanem około 500 stu
dentów, zapisanych na dwa
wydziały: górniczy i huhrczy.

W grudniu tegoż rr-ku odby
ła się normalna  inauguracja

Przemówienie Rektora prof. Z. Kowalczyka
z okazji wręczenia pracownikom AGH

Medali 10-lecia

nie przejawia należytego za
pału do samodzielnej pracy,
nie docenia znaczenia Koła w
procesie kształtowania samo
dzielnego myślenia. Wystarczy
posłuchać dyskusji na zebra
niu Koła Naukowego, by prze
konać się o braku głębszego
zainteresowania i własnego
poglądu u większości zebra
nych.

Zagadnienie dobrej czy nie
dobrej pracy Koła Naukowe
go polega przecież nie tylko
na ilości napisanych przez
członków Koła referatów, czy
też wykonaniu innych, często
zupełnie mechanicznych, ro
bót. Za najcenniejsze wartości
w pracy Koła Naukowego
winno uważać się rozbudza
nie wśród studentów entuzja
zmu do pracy badawczej,
przyzwyczajanie do rzetelności
naukowej, uczenie samodziel
nego myślenia i rozwiązywa
nia problemów. A na tym od
cinku niestety trudno nara-
zńe pochwalić się większymi
sukcesami, chociaż Naukowo
Koło Geofizyków należy do
tzw. „Kół dobrze pracują
cych".

Mar inż.
Z. Śliwiński

Kilka dni po II Zjeździe ZMP — gościła na Akademii de

legacja Międzynarodowego Związku Studentów. Na zdjęciu:

delegacja podejmowana była przez członków ZD ZMP.

Gościliśmy delegację MZS-u
Odpowiadamy
. na skargi

i zażalenia
t   • :  '"       •
Po porozumieniu się i uzgo

dnieniu, czym powodowała się
sprzedawczyni z kiosku książ
kowego., znajdującego sie w
holu budynku A-0 nie zezwa
lając na przeglądanie podręcz
ników i skryptów doszliśmy do
wniosku, że było to wynikiem
zdarzających sie wypadków:

1. częściowego zabrudzenia
lub nawet zniszczenia często
przegl^danych podręczników.

2: wykorzystywania podrecz-
cżnika w celu nauczenia się
zadanego rozdziału.

3. kradzieży niektórych pod- .
ręczników, podczas nieuwagi
sprzedawczyni.

Według nas wypadki te są
wystarczające, aby wywołać
zrozumiałe obawy u sprzeda
wczyni kiosku.

Zespół przygotowuje ma
zura ze „Strasznego Dworu"
na chór, balet i orkiestrę,
„Walca górniczego" oraz
„Krakowiaka" z Lajkoni
kiem, z muzyką Klucznioka.
Prócz tego w eliminacjach
weźmie udział mała i duża
orkiestra taneczna. Mała or
kiestra wystąpi z progra
mem jazzowym, a duża or
kiestra z polską muzyką ta
neczną.

•Zamierzenia, jak widać,
są bardzo duże, pracy dużo,
a czasu do eliminacji mało.
Mamy nadzieję, że Zespół
nasz będzie mógł wziąć u-
dział w eliminacjach Ogól
nopolskich w Łodzi.

Jeszcze raz więc zwraca
my się do wszystkich stu
dentek i studentów naszej
Uczelni, aby apel nasz nie
pozostał bez echa.   J. P.

- .Fot. .8.

Fot. 8. Woiniak

które mogą się poszczycić
pięknym sopranem, zgłoszą
się jak najszybciej do nasze
go zespołu.

działami na jakie dzieli stę
geofizyka geologiczna. Po
wstały więc sekcje: magnety
czna, sejsmiczna itp., tak że
obecnie członek Koła intere
sujący się daną metodą ma
możność rozwijać swoie wia
domości w odpowiednie? sek
cji. W Katedrze Geofizyki
Geologicznei zgromadzono w
bieżącym roku ciekawe mate
riały z różnych metod geofi
zycznych, przy których opra
cowywaniu studenci mają
możność gruntownego pozna
nia problemów niekiedy le
dwie 'Poruszanych na w^kła
dach.¦

Postawmy pytanie, czy w
związku z tym polepszeniem
się warunków do pracy w Ka
tedrze wzrosła odpowiednia
aktywność Koła Naukowego?
Wydaje mi się, że nie. Ow
szem, jest pewna grupka
członków, podchodzących rze
telnie do pracy w Kole, ale
podobnie było i rok temu.
Wspomnę tu chociażby Koi.
Koi. Z. Fajklewicza, St. Drwi-
łę, K. Tarnowskiego, którzy
pracując w Zakładzie Fizyki
nad metodami radioaktywny
mi ugruntowali w ubiegłym
roku dobrą „markę" Koła.
Jednak większość studentówPrzygotowania naszego Ze

społu Pieśni i Tańca do eli
minacji, które odbędą się już
pod koniec kwietnia (na
szczeblu wojewódzkim), są
naprawdę gorączkowe. Ko
mitet P. O. P. specjalnie
skierował do pracy, związa
nej z przygotowaniami do
eliminacji, kilku członków.
Niemal codziennie odbywają
się narady, mające na celu
jak najlepsze przygotowanie
zespołu do eliminacji.
-Zespół nasz boryka się o-

becnie z zasadniczymi trud
nościami, jak brak fundu
szów na zakup stroi, instru
mentów i t. P, Dalszą bol^^ .
czka jest brak ludzi w orkie
strze, a w chórze szczególnie
koleżanek.

Niech więc wszyscy, któ
rzy jako tako opanowali grę
na skrzypcach, a koleżanki,

Eliminacje, eliminacje!

W jednym z numerów „Na
szych Spraw" ukazał się arty_
kuł mgr inż. St. Gorczycy „O
Kołach Naukowych". Pragnę
w nawiązaniu do tego arty
kułu dorzucić parę spostrze
żeń.

Mgir. inż. St. Gorczyca for
mułuje krótko, że dla właści
wej pracy Koła potrzeba mu
stworzyć dobre warunki w
Katedrze, ale przede wszyst
kim musi być odpowiednio a-
ktywna postawa członków —
studentów. Nie negując zna
czenia pierwszego czynnika
najzupełniej zgadzam się z
mgr inż. Gorczycą odnośnie
dominującego znaczenia dru
giego postulatu.

W bieżącym roku przepro
wadzono w Naukowym Kole
Geofizyków poważną reorga
nizację. Mniej odpowiedni da
wny podział na sekcje: teore
tyczna, instrumentalną i in
terpretacyjną zastąpiono no
wym zgodnym z zasadniczymi

W zrozumieniu tej właśnie
chwili Zakład Geologii Ogól
nej Akademii. Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie, nodejmu- '
jąc apel Uniwersytetu Marii
Curie-Sklodowskiej w Lubli
nie, ma zaszczyt przekazać do
dyspozycji pokrewnego Zakła_
du naukowego Wyższej Szko
ły Rolniczej w Szczecinie,
zbiór okazów geologicznych do
ćwiczeń w oznaczaniu skal.

Kierownik Zakładu
Geologii Ogólnej

Prof. Dr WALERY GOETEL

Opiekun Muzeum
Zakładu Geol. Ogólnej

Mgr JANUSZ HORZEMSKI

W wykonaniu uchwal U
Cjazdu Polskiej Zjednoc^onej
Partii Robotniczej powołano
do życia Wyższą Szkołę Rol
niczą w Szczecinie. Władza Lu
dowa ^abezpiecza wprawdzie
potrzebne Szkole środki do
prac naukowych 1 dydaktycz
nych, jednakże ambicją szkół
wyższych i instytutów nauko
wych w kraju jest przyjście z
pomocą swej najmłodszej sio
strzanej Uczelni, aby osiągnę
ła jak najszybciej wszystko to,
co w normalnym trybie roz
wojowym mogłoby stać się je
dynie dorobkiem wieloletniej

pracy.

Rektot ^ęższej Szkol^ Rolniczej.

to Szczecinie

^lasza dy^kus^a
04.

^raków, dni^ 2* lutego l^aó r.



Zakładam plantację włosów,
to będzie broda.Trzeba  temu  człowiekowi

przymocować włosy.
mężczyzna.Popatrzcie — to męż.

Urzą^zenia hydrauliczne.

Teksty  polskie J. P
(Ciąg dalszy nastąpi)

d^La(5)
RysfJean Effel
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Krakowska Drukarnia Prasowa
w Krakowie, ul. Wielopole 1.

M—6—2647

KOSZYKARZE
ZWYCIĘŻAJĄ

Nasza drużyna koszykarzy,
grająca w klasie B, odniosła
ostatnio w mistrzowskich roz
grywkach dwa zwycięstwa:

12. II. br. nasi koszykarze
rozgromili drnżnę AZS UJ w
stosunku 91:26 a 19. II. br. po
konali Stal ZBM 54:33 oraz 20.
H. br. 53:43.

Należy zaznaczyć, że nasi
zawodnicy są dobrze przygoto
wani, technicznie i kondycyj-
nie.

AZS—AGH — SPARTA—
ŁÓD2 — 8:2

W ostatnim meczu w roz
grywkach półfinałowych na
sza drużyna zdobyła 2 dalsze
punkty, pokonując Spartę —
Łódź.

Punkty zdobyli: Nahlik. Ga-
lewicz, mgr Dzinikowskl, Czer-
mińskl, Szafruga, Karaś. Kos-
tro i Tarka.B. K.

Ze sportu
wydz. elektro-mechanicznego,
dając w ten sposób właściwy
i przejrzysty profil Uczelni
Górniczo-Hutniczej.

Dzisiaj Uczelnia nasza po
siada 20 profesorów zwyczaj
nych, 25 nadzwyczajnych, 15
docentów, 88 p. o samodziel
nych pracowników naukowych
czyli łącznie 148, podczas gdy
w roku 1939 — 24 .

Bilans osiągnięć naukowych
w AGH w 10-lecie Polski Lu
dowej to 1.400 prac, pośród
których przewagę stanowią
prace oryginalne o ważnym
znaczeniu dla gospodarki na
rodowej. Poważną pozycję w
osiągnięciach uczelni stanowią
katedry teoretyczne, a przede
wszystkim Katedry Fizyki.

Czynnikiem o dużym cięża
rze gatunkowym w rozwoju
AGH jest współpraca z Pol
ską Akademią Nauk.

Duży i szybki rozwój naszej
Uczelni oraz osiągnięcie tak
wielkich rezultatów było mo
żliwe na skutek silnego popar
cia i kierownictwa polityczne
go ze strony Partii.
(c. d. i lista nagrodzonych w

następnym numerze).

W 1952 r. oddano do użytku
pawilon metalurgiczny i halę
dla wydz. metalurgicznego 1
górniczego,

w 1952 r. oddano do użytku
pawilon mechanizacji B-2,

w 1953 r. oddano do użytku
pawilon elektryfikacji B-l,

w 1954 r. oddano do użytku
halę dla wydz. mechanizacji i
elektryfikacji oraz kopalnię
doświadczalną.'

W najbliższych tygodniach
zostanie oddana część wschód- .
nia przyszłego gmachu główne
go.

W roku 1948 powstaje piąty
wydział mineralny, przekształ
cony następnie w ceramiczny.
Tlość studentów sięga już licz
by 1.643.

Bardzo ważnym wydarze
niem w roku 1949 było utwo
rzenie z inicjatywy prof. Bier-
nawskiego Komitetu Współ
pracy Naukowców z Robotni
kami, który swym zasięgiem
ogarnął całą Polskę.

.Inaugurację roku 1951/52
rozpoczynamy jako uczelnia 7-
wydziałowa, z około 3.500 stu
dentami W rok później powsta
je ósmy  wydział z podziału

Oalszy ciqg przemówienia prof. Z. Kowalczyka

lekarzy oraz odpowiednia
ilość personelu pomocniczego^
załatwiając ok. 80 osób dzien
nie. Czynny jest gabinet fizy
koterapii, sala zabiegowa, a W
najbliższym czasie zostanie u_
ruchomiony gabinet dentysty
czny (zdjęcie u dołu). Dość
niefortunnie obrano lokal na
przychodnię, przejeżdżające A-
lejami samochody przeszka
dzają bardzo w pracy. Na ra
zie iednak, jest to stosunkowo
najlepsze miejsce na ten ceL
Zaopatrzeni w receptę i wska
zówki postępowania opuszcza
my błyszczące niklem pokoiki
przychodni.

Foto: S. Woźniak, gardło
bolało M. Maja.

Boli nas np. gardło. Udaje
my się do niedawno utworzo
nego na naszej Uczelni Ośrod
ka Zdrowia. W pokoju reje
stracyjnym wita nas miła se
kretarka (u góry). Podajemy
personalia i za chwilę już dr
Newelska udziela nam pora
dy. Kierownik przycho^ni, dr łatwianie zgłaszających się
Rudnicki dba o sprawne za-   ^studentów. Pracuje tu trzech

w

Ośrodku

Zdrowia
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PECHOWIEC

Z  W I Z Y TĄ

Narciarz — dziwak, który
1-go stycznia martwi się o
zeszłoroczny śnieg.

. *
Kultura — marzenie orga

nizatorów zabaw na AGH.
*

Stypendium, pusta głowa i
niewybredny dowcip jeszcze
nie tworzą studenta.~

M. Maj
*

Do zapalczywego narciarza:
Desek używaj w sposób ro

zumny — żeby nie były des
ką do trumny!

krytyki i samokrytyki — któ
ra winna być naszą siłą. No
tatki nie wskazują zwykle,
kto ma sprawę załatwić —
trzeba, aby zainteresowani sa
mi dopatrzyli się w nich wła
snych kompetencji. Notatki
dotyczące niewłaściwego za
chowania studentów winny
być przede wszystkim rozpa
trywane przez organizacje
ZMP. Szereg zagadnień zain
teresuje również administra
cje, organizacje sportowe, kul
turalne i inne. Żadna notatka
nie powinna pozostać bez e-
cha — czytelnicy muszą znać
sprawę do końca.

Nie chcielibyśmy w przy
szłości przypominać o tym
wszystkim tvm, którzy nie ze
chcą zrozumieć, że krytyka nie
może pozostać bez odpowiedzi
i załatwienia.

B-r

Para: woda w natchnieniu.
*

NAGROBEK PERKUSISTY
Grał na bębnie całe życie
Teraz leży w grobie.
Został po nim mały bęben
I żona w żałobie.

'•••••*

te „kącik" był smutny
Przechodził bez echa —
Redakcja ma pomysł:
Pisać humor przez „ce—ha"I

*

Pesymista jest to taki czło
wiek, który sądzi, że wszys
cy ludzie są tacy sami dranie
jak on. Dlatego nienawidzi
bliźnich.

JULIAN TUWEM

Cnotliwa dziewczyna nigdy
nie lata za chłopcem. Czy kto
widział, żeby pułapka goniła
mysz?

*
Błogosławiony ten, co nie

mając nic do powiedzenia, nie
obleka tego faktu w słowa)

...Należy wskazywać braki i
niedociągnięcia. Zdrowa kry
tyka i samokrytyka pozwala
znaleźć właściwą drogę — po
maga w pracy. Niestety, sze
reg naszych notatek krytycz
nych pozostało do dzisiaj nie
tylko niezalatwionych, ale Re
dakcja nie została powiado
miona o powziętych krokach,
które mają usunąć trudności.
Jakkolwiek członkowie Redak- •
cji kontrolują jak poszczegól-

, ne organizacje, instancje czy
studenci reagują na zamie
szczane notatki — często zda
rza się. że całkowite załatwie
nie sprawy wymaga dłuższej
drogi. Tymczaąem nasi czytel
nicy czekają na wyjaśnienia.

Pomijanie milczeniem słu
sznych uwag nie mobilizuje do
walki ze złem. Tak stawiając
zagadnienie popełniamy po
ważny błąd — odrzucamy oręż

ze!

KO 1*3 UNIKAT
Rektorat AGH w Krakowie, zawiadamia, że są możli

wości wykorzystania Ośrodka Szkoleniowego w Zakopa
nem („Dom na Skibówkach") dla celów wypoczynkowych
przez pracowników naszej Uczelni.

Dom na Skibówkach przy ul. Nad Potokiem nr 8 jest
czynny cały rok i dysponuje pokojami w cenie po zl 8.—

' za dobę od osób dorosłych (dzieci do lat 14-tu 50/t). Dom
na Skibówkach ma charakter schroniskowy. Ze względu
na trudności aprowizacyjne i niewielką  ilość miejsc,

, w tym domu nie będzie się prowadzić wspólnej kuchni.
Obiady są możliwe do nabycia w sąsiednim domu góral
skim w cenie od 12.— do 15.— zł.

W artykuły żywnościowe można zaopatrzyć się w po
bliskiej Spółdzielni. Pracownicy Uczelni, którzy mają
zamiar korzystać z wspomnianego domu, zechcą się zgło-

• sić w Referacie Domów Szkoleniowych AGH. (Łącznik
między Pawilonem A-l i A-2 w godz;nach od 8-—10) od
1. III. br. W sprawie wykorzystania Ośrodka Szkolenio
wego w Krościenku na wspomniane cele ukaże się osobny
komunikat.



Zadaniem Konkursu jest me szczegółowe zapoznanie,
ale wyrobienie zainteresowania bogatą historią naszej Uczel
ni — która przeszła olbrzymie przeobrażenia i jest przodu
jącą Uczelnią w Polsce.

Udział w Konkursie może wziąć każdy student i pracownik
AGH — który prawidłowo wypełni załączony kupon i złoży
go w zaklejonej kopercie z napisem „Nasze Sprawy" — Kon
kurs — w skrzynce korespondencyjnej „Naszyeh Spraw"
znajdującej się w holu Gma^hu Głównego. Termin: 30 mar
ca br. Konkurs polega na tym, aby dać odpowiedzi na po
szczególne pytania umieszczone pod rysunkami, a następnie
wpisać je do kuponu tak, aby z liter umieszczonych na ry
sunkach powstało hasło. Obrazki przedstawiają charaktery
styczne wydarzenia względnie sytuację na Uczelni w okresie
XX-lecia międzywojennego oraz ostatniego dziesięciolecia. Te
dwa okresy dzieli rysunek nr 3. Obrazki nie są jednak uło
żone kolejno. Ułożenie odpowiedzi wg kolejności dat pozwoli
prawidłowo rozwiązać hasło, z tym — że obrazki które nie
wymagają określenia dat (roku) — należy włączyć do od
powiedniego okresu rozwoju AGH, w miejsc* gdzie zachodzie
będzie potrzeba.

Nie wystarczy rozwiązać tylko hasło — waru^^ciem wzięcia
udziału w Konkursie jest wypełnienie wszystkich rubryk ku
ponu. Tam gdzie występuje tylko jedna odpowiedź, w rubry
ce na treść drugiej odpowiedzi wstawić poziomą kreskę.

Rysunków wycinać, ani przesyłać nie trzeba.
Za prawidłowe rozwiązanie przyznane zostaną liczne na-

grody.
Listę nagród podamy w następnym numerze.

Przez trudności okresu mię
dzywojennego, okres okupacji,
aż do dzisiejszych osiągnięć —
prowadziła daleka i trudna
droga. Dziś każdy student I
pracownik widzi opiekę Pań
stwa. Stypendia i Domy Stu
denckie to nie jedyna pomoc
Warto zapoznać się z historią
naszej Uczelni, warto wiedzieć
jak wyrastali tu nowi ludzi*.
Szereg informacji znajdziemy
w numerach naszego pisma t
ostatniego okresu, a szczegól
nie w numerze wydanym *
okazji SS-leeia AGH — które
są do nabycia w Redakcji

i    i
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7~rpj'co o/p. Lit.

C^y anasz historię
Kupon konkursowy, Nas^^cĄ


