
Składamy podpisy
pod Apelem Pokoju

Apel  wiedeńskiej    sesji
Biura Światowej Rady Po
koju, wzywający narody do
walki przeciwko  przygoto
waniom do wojny atomowej,
na rzecz natychmiastowego
zakazu produkcji broni ma
sowej zagłady, na rzecz zni
szczenia wszystkich zapasów
tej broni — spotkał się z go

rącym poparciem na całym
świecie.

W tym wielkim plebiscy
cie pokoju ogłoszonym na
wiedeńskiej sesji, za przy-

~ kładem 40 krajów, w^^mie^
rzecz jasna udział naród pol
ski. Jak w całym kraju, tak
i u nas na Akademii zbiera
nie podpisów poprzedza ak
cja propagandowa o szero
kim zasięgu. Akcję tę prze
prowadza U. K. O. P. przy
współpracy ZMP i ZSP.

Na licznych zebraniach i
masówkach spotykamy się z
podobnymi wypowiedziami
jak koi. Bernarda Telążka
z Wydz. Metalurgii: „składa
jąc podpis pod Apelem
Światowej Rady Pokoju, je
stem przekonany, że przy
czyniam się do utrwalenia
pokoju na całym świecie.
Wiem, że narody nie chcą
odbudowy nowego military-
zmu hitlerowskiego, nie
chcą by bomba atomowa
groziła światu zagładą. Dla
tego razem z obrońcami po
koju całego świata, doma
gam się zaprzestania produ
kcji bomb atomowych, do
magam się pokojowego wy
korzystania energii atomo
wej".

Młodzież i pracownicy
naukowi naszej Uczelni w
prostych słowach wyrażają
swą całkowitą solidarność z
uchwałami Biura Światowej
Rady Pokoju. Sześćset mi
lionów podpisów złożonych
pod Apelem Sztokholmskim,
powstrzymało zbrodniczą rę
kę, która chciała zrzucić
bomby atomowe na miasta
i wsie Korei. Miliard podpi
sów, złożonych pod Apelem

-Wiedeńskim stanie się siłą,
zdolną do zmuszenia amery
kańskich imperialistów do
wykreślenia raz na zawsze
bomb atomowych i wodoro
wych z ich arsenału wojen
nego.

:•W. AT.
Przedstawiamy Wam sztab Redakcji, a o pracy

Kolegium — przeczytacie na str. III.

nie zawsze zaspokajały czytelników. Zachodziła pa
ląca potrzeba gruntownej zmiany w pracy redakcyjnej.
Dokonaliśmy jej. Rozszerzyliśmy skład^ wytknęliśmy
'jasno i zdecydowanie swoje zadania. Hasło uatrakcyjnie
nia gazety było naszym przejściowym drogowskazem.
Czytelnicy niewątpliwie zauważyli i odczuli te zmia
ny, (my owszem). I teraz dopiero, gdly z numeru na nu
mer osiągamy coraz to lepszy poziom pisma, możemy, nie
bez uzasadnionej dumy powiedzieć: nasza każda kolejna
gazeta będzie taka, jaką chcą i pragną widzieć czytelni
cy, będzie zaspokajała słuszne potrzeby czytelnika, będzie
jego przyjacielem, 'rzecznikiem jego spraw. Będziemy
dążyć do tego aby w szpaltach gazety jak w zwiercdadile
odbijało się nasze studenckie życie, nasze codzienne spra
wy/by Szczotka Ryżowa wymiatała bezlitośnie z murów7'
naszej Uczelni to wszystko co nam przeszkadza, by hu
mor w naszym stałym „kąciku" był miłą rozrywką dla
każdego Czytelnika, a satyra słusznie i zdrowo wyśmie
wała bra'ki i niedbalstwa naszych ,,doibrych bliźnich".
Trzeba tylko, byście Drodzy Czytelnicy dalej z nami
współpracowali.

W sobotę dn. 16 kwietnia br. organizujemy Naradę.
Przyjdźcie na nią i powiedzcie co Wam się w naszej ga
zecie podoba, oo chcielibyście widzieć nowego, jakie były
nasze braki. Narada ta będzie dla Was miłą niespo
dzianką.

Korzystając z okazji pragnę jeszcze w dniu jubileuszu
złożyć serdeczne podziękowania Rektorowi Prof. Dr Z.
Kowalozykowi, Prorektorowi Prof. Dr A. iBelańskiemu,
oraz Z-cy Rektora do Spraw Adm. Dr St. Białasowi za
opiekę i pomoc oraz osobisty wkład w redagowaniu ga
zety.

Szczególnie gorąco dziękuję wszystkim współpracowni
kom Redakcji a szczególnie koleżance E. Jarosińsfciej, koi.
koi., A. Czarneckiemu, L. Jankowskiemu, M. Majowi, A.
Setfcowiczowi, B. Węklarowi i J. Wierzbickiemu za o-
fiarną i pełną poświęcenia pracę, za to, że gotowi są speł
nić zawsze każde zadanie, za to że służą przyjacielską ra
dą i pomocą przy redagowaniu pisma.

Red.  Naczelny

Co trzy głowy — ło nie jedna

Zapraszamy
na Jubileusz

Jak już podawaliśmy w poprzednim numerze Re
dakcja ,.Nasze Sprawy" urządza w sobotę 16. IV.
br. o godz. 17, w Auli AGH Naradę Koresponden
tów i Czytelników z okazji wydania 25 numeru
N. S. czyli t. zw. „Małego Jubileuszu".

Chcielibyśmy, aby Narada ta przebiegała w jak
najbardziej bezpośrednim nastroju.

Po naradzie odbędzie s<ę losowanie i rozdanie
nagród Konkursu „Naszych Spraw", oraz ogłoszenie
wyników (wraz z rozdaniem nagród) „Ankiety" na
najlepszego sportowca AGH.

Do tańca przygrywać hędzie orkiestra taneczna
AGH. W czasie zabawy odbędzie się szereg kokur-
sów błyskawicznych, W których będzie mógł wz'ąć
udział każdy uczestnik Narady. Na zwycięzców
czekają liczne nagrody.

Zaprezentujemy również żywy numer „Naszych
Spraw", jaki n;gdy nie ukaże się w druku.

Wstęp na Naradę i zabawę wyłącznie za zapro
szeniami, które można otrzymać w Redakcji „Na
sze Sprawy" (Łącznik Al—A2, pokój Nr 5) od dnia
13 kwietnia br.

Zapraszamy więc wszystkich pracowników nau
kowych, administracyjnych na nasz jubileusz.

REDAKCJA

^Półtoraroczny okres pracy Redakc^i doczekał się rados
nego jubileuszu, wydania 25 numeru gazety.

Z tej okazji Zespół Redakcyjny składa Wam Drodzy
Czytelnicy i Korespondenci podziękowania za całokształt
współpracy przy redagowa^iu pisma.

Czas który nas dzieli od wydania pierwszego numeru,
aż po dzisiejszy 25-ty skłania nas do sporządzenia ma
łego bilansu naszej pracy.

Z okresu — jak go nazwała na pierwszej Naradzie
koresponidlenitów koi. Łaszczek — dloświadczalinego, ga
zeta przeszła już w okres pełnego życia. Wypracowała
sobie fermy i wytknęła cel, którego realizację uważa za
zasadnicze i pierwszoplanowe zadanie.

Tnidna to jednak była droga....
Początkowy, zresztą słomiany entuzjazm, 'który obser

wowało się u czytelników po wydaniu kilku pierwszych
numerów zgasł i gdy gazeta wskutek braku opieki nad
Redakcją (pięcioosobowy skład, pozostawienie jej samej

sobie wobec olbrzymich trudności finansowych, brak ko
respondencji i inne) stała się nieciekawą, a sprawy przeos
nią poruszane — nie naszymi. Nie pomogły prośby i apele
Redakcji o pomoc. Niejednokrotnie gazeta stała wobec
faktu być, czy nie być.
, Trzeba było wielkiego poświęcenia i mocnego hartu
tych paru ludizi aby nie zrezygnować z redagowania ga

zety.
Gdy wreszcie nadeszła pomoc trzeba było całą robotę

zaczynać od nowa. Ludzie wprawdzie czytali jeszcze ga
zetę ałe nie żyli nią. Artykuły drukowane przeważnie
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Każdym numerem naszej gazety
wypełniamy swe zadania partyjne i ZMP-owskie

• . >.
•a



Wyższa Szkoła Rolnicza
w Szczecinie
ul. Janosika nr S
I. R-15I22I55

Ob.
prof. Dr Walery Goetel
kier. Zakl. Geologu Og. Akademii Góm.-Hubniczej
Kraków
Al. Mickiewicza nr 30

Komumikując uprzejmie o nadejściu zbioru geologicznego
przekazanego nam przez Zakład Geologii Ogólnej Akademii
Górniezo-Hutniczej w Krakowie, składam serdeczne podzięko
wanie za hojny dar, oraz wyrazy uznania dla obywatelskiej
postawy Waszego Zakładu, wyrażjąeej się w podjęciu apelu
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i udziele
niu tak wydatnej pomocy naszej młodszej Uczelni.

Zbiór geologiczny przekazałem Katedrze Gleboznawstwa.
Wypełni on tak dotkliwie odczuwaną lukę w wyposażeniu, *•
raz już wkrótce będzie w pełni wykorzystany w practy dydak
tycznej.

Rektor
(—) prof. dr Marian Lityński

problemu stosunku tomizmu
do marksizmu, wywołało pew
ne echa i to dość słabej dysku
sji. Postanowiono więc problem
ten opracować w formie refe
ratu i poświęcić mu osobne po
siedzenie Koła w dniu 25. IV.
br. Aczkolwiek na ostatnim po
siedzeniu obecni byli członko
wie Z.D. ZM.P. — co wska
zuje na pewne zainteresowanie
ze strony Z.D. pracą Ko
ła. Uważam jednak, że tą
sprawą winna zająć się w spo
sób bardziej aktywny zarówno
sama Katedra Podstaw Mar
ksizmu-Leninizmu, jak i Z.D.
ZM.P., aby wreszcie praca Ko
ła stanęła na właściwym po
ziomie. Bo przecież praca nad
podniesieniem poziomu morał-
no-politycznego młodzieży na
naszej Uczelni jest sprcuwą je
dną z najważniejszych, a właś
nie Koło Naukowe Podstaw
Marksizmu-Leninizmu, najle
piej temu celowi służyć może *
powinno.Koc Stanisław

.Jłewolucja społeczna jako
prawidłowość w systemie po
dzielonym na klasy antagoni-
styczne" nie wywołał żadnego
oddźwięku wśród członków.
Przypuszczam, że było to w
skutek nie przygotowania się
członków do dyskusji. Postano
wiono więc, że przyszłe zebra
nie poświęcone tematowi:
,Jłeligia jako forma śuńadomo-
ści społecznej" będzie zorgani
zowane iczorowo. Jednak skoń
czyło się to na dobrych chę
ciach. Odkładano kilkakrotnie
termin zebrania, a gdy je wresz
cie zorganizowano SO-go mar
ca, ujawniło ono znów braki
pracy Koła. Przede wszystkim
część zebranych była zaagito-
wana w ostatniej chwili przez
poszczególnych asystentów. Re.
feraty były na zbyt niskim po
ziomie w stosunku do charak
teru Koła. Nie przygotowanie
członków, do dyskusji spowo
dowało, że nie istniała ona
prawie.  Dopiero  postawienieNasze Sprawy — str. 2

W ubiegłym semestrze z cen
nej inicjatywy Katedry Pod
staw Marksizmu-Leninizmu, na
Naszej Uczelni pozostało Koło
Naukowe, którego celem wyty
czonym na zebraniu inaugura
cyjnym, jest pogłębianie i sc^-
modziebia praca naukowa
członków nad przyswojeniem
światopoglądu marksistowsko -
leninowskiego. Na tymże ze
braniu, wybrano Zarząd Koła,
oraz postanowiono rozpraco
wywać tematy wybrane z za
gadnienia traktującego o Re
wolucji społecznej, oraz religio
znawstwa. Opiekę nad Kołem
objęła Katedra Podstaw Mar-
ksizmu-Lenmizmat, typując
bezpośrednio na opiekuna, asy
stenta L. Turka, którego za
daniem jest zospólpraca z re
ferentami, oraz Zarządem Ko
la. Pierwszy referat na temat

O kole naukowym Marksizmu-Leninizmu   Odpowiedź dla Katedry Geologii

jemnie rozłamują zapał, zain
teresowanie i inicjatywę naj
lepszych studentów pracują
cych w Kole Naukowym.

Sama tematyka prac, poza
tym iż w naszym Kole nie jest
zupełnie powiązana z tematyką
prac Katedry, słabo nawiązu
je do najbardziej istotnej
sprawy — mianowicie do za
interesowania studenta da
nym zagadnieniem. Gdyby
ktoś mówił mi, że właściwie
członków Koła Naukowego
powinny interesować wszyst
kie zagadnienia wybiegające
poza tematykę wykładów, nie
zgodziłbym się stanowczo z
tym twierdzeniem. Mnie bo
wiem najlepiej pracuje się
nad tematem wygrzebanym
przez samego siebie, tematem,
który pochłania i porywa. Tak
było z pracą na temat „Me
chanizmu i kinetyki wypala
nia węgla w procesach stalo
wniczych" tak jest z tematem
mówiącym o szybkościowej a-
nalizie żużla. W związku z tym
uważam, że opiekun Koła nie
powinien ustalić z góry tema
tyki prac członków Koła,
szczególnie gdy nie są one po
wiązane z tematyką Katedry, a
podsuwać pewne myśli, pewne
nowe zagadnienia jako propo-

^_zycje do_juzgpdnienia ze stu-_
Centem mającym "pracować
nad danym tematem. Sami zaś
członkowie Koła powinni do
bijać się o prawo stanowienia
o tematyce swojej pracy, wzgl.
poddawania jej publicznej dy
skusji na zebraniach Koła.

Poza tym, przykro jest kie
dy pracą Koła Naukowego za
interesowany jest w zasadzie
tylko jeden człowiek z grona
nauczającego, człowiek mający
poza Kołem wiele prac w Ka
tedrze oraz prac społecznych,
gdy tymczasem poza nim pracą
tą nie interesuje się prawić
nikt. Uważam dalej, iż byłoby
bardzo słusznym, ażeby na da-

. nym wydziale pracą Kół Nau
kowych interesowała się rów
nież Rada Wydziału w formie
kontrolowania ich prac, nie
wyłączając opiekunów Kół
oraz poszczególnych człon
ków.

ST. SZCZOTKA
Koło Naukowe Metalurgii

Stali

KocEtam...

Gdzieś głęboko w wnętrzu ziemi
Tam gdzie maszyn, ludzi moc'
Tam górnicy — moi bracia,
Trudzą się'przez dzień i noc.

Kocham dziewczę z blond włosami.
Kocham słońce w mórz błękicie.
Kocham wszystko wokół siebie...

Lecz najwięcej kocham przecie
Swoją pracę. Jaką? Wiecie.
Ciężki zawód jest górnika —
— Cięższy niżli wszystkie w świecie.

I tę pracę — ponad życie
Kocham mocno i gorąco
Rzecz naiidroższą mi na świecie!

Zet—Wu

Można by dużo mówić na temat, czy należy tańczyć sambę,
mambo, czy inne tańce z nowego repertuaru, czy też nie.
Zasadniczo każdy taniec jest przyjmowany początkowo z du
żą rezerwą. Gdy U5 lat temu zjawiło się w Europie tango,
tańczono go tylko w kabaretach i uważano za bardzo nieprzy
zwoity taniec. Tak jest i teraz z nowymi tańcami.

Ostatecznie najważniejszą rzeczą w tańcu nie jest to, co się
tańczy, tylko jak się tańczy. I mam wrażenie, że różnica zdań
w dyskusji o tańcach polega głownie nie na tym co, a jak
się tańczy.^

Estetyka tańca polega na wdzięcznych, harmonijnych ru
chach, tymczasem wust.arrz" ^i-iip/i(Mr^ -ne^a nieliczną
zresztą grupę naszych studentów przeważnie z lat młodszych,
którzy na studenckich zabawach na AGH czy -w MKS-ie
tańczą w stylu „jak mały głuptasek wyobraża sobie taniec".

Może dlatego właśnie należałoby przesunąć punkt zaintere
sowania z roazan. laucuw no, ^-.esiecyczne wykonanie.

Na podstawie korespondencji
W. Białowąsa

również wielu, z powodów o-
gromnych trudności związa
nych z rozpracowaniem tema
tów.

Wszystkie te i temu podobne
trudności naprawdę  nieprzy-mem — nie do rozwiązania.

Jak się tańczy

łego dowodu matematycznego. numeru, dlatego prosimy wszy-
Inny fakt, stuńerdzony tym ra- stkich, studentów i pracowni-
zem naukowo (naprawdę!), to  ków Akademii o współpracę.

śmieje się — fakt to
it^^ & ^s^^^^^l^^-^^JŚa^^^^''^ ^^^T^sp^^s^g^^
atuczneao.   numeru, dlateao nrosimu wszy jy wielei a czasein bardzo Wie-   piło wielu i od której odeszło

le mówi się na temat powią
zania z przemysłem, powiąza
nia prac Koła z pracami Ka
tedry i prawie w każdym wy
padku staje się przed próbie-

Pamiętam kiedy na jednym
z naszych zebrań wielce pa
sjonującym, powiedziałbym
zapalnym zagadnieniem była
sprawa podjęcia pracy na sta
lowni Huty im. Leninn, jak dy
skutowano na ten temat pra
wie wszędzie, jak dobierano
zespółnajlepszy... widocznie po-
to, by po pewnym czasie dojść
do przekonania, że sprawa jest
raczej chwiejna, zawiła — do
pewnego odczekania itd. Czyli
mówiąc inaczej, jesteśmy albo
za mało „agresywni" w sto
sunku do przemysłu, albo nie
znamy form i sposobów do
tarcia do najbardziej kompe
tentnych czynników mogących
zadecydować o powodzeniu
naszych zamierzeń. Istnieje
więc jeszcze w nas wygórowa
na dyplomatyka (jeżeli w ten
^posób można to nazwać): li
czenie na nas i w wielu wy
padkach dziwne niezdecydo
wanie w załatwianiu spraw
wykraczających poza nasze
maleńkie podwórko. To samo
można powiedzieć o Konferen-

Wydaje mi się, że w dysku
sji na temat pracy Kół Nau
kowych celowym jest głos jed
nego z ich członków — tym-
bardziej, iż sprawa nracy Kół,
sprawa STN, zaczyna coraz
głośniej i dobitniej UDominać
się właśnie poprzez dyskusje
o usunięcie jeszcze bardzo
wielu istotnych i zasadniczej
wagi braków.

Poprzednie głosy na temat
pracy w Kołach Naukowych
nie mają ani cienia niejasno
ści, mówią prosto o tym, że po
wiązanie z jednej strony peł
nej poświęcenia pracy opieku-*
na Koła oraz z drugiej pełni
zapału studentów muszą dać
wyniki godne możliwości ma->
szej Uczelni. Cóż, kiedy w
wielu wypadkach tak jedna
jak i druga strona tkwi w dzi
wnym schematyzmie, stoi w
miejscu nie szukając nowych,
zupełnie nowych form pracy.
Chciałbym przede wszystkim
zastanowić się nad tematyką
prac tak wstępnych jak rów
nież tych, nazwijmy je „poważ-

pra/wo: jeżeli ktoś nas rozśmie
szy — jest nam wesoło i —
chcemy wziąść odwet, rozśmie
szając partnera.

Dużo może tu zrobić „Kącik
humoru i satyry" w .^^uszych
Sprawach", lecz był on cło nie
dawna traktowany po maco
szemu. Drukowano stare, wpra
wdzie czołowych satyryków i
humorystów, utwory z zarostem
nie golonym zapewne od roku
narodzin. Chcemy drukować o-
ryginalnę, nasze, rodzime dow
cipy, fraszki, utwory satyrycz
ne, jakie krążą po uczelni, tak,
by „istotnie i rzeczywiście" ta.
rubryka była ciekawa i pełniła
dobrze swoje zadanie. Jeden,
czy dwóch ludzi nie jest w sta-

Zgodzicie się ze mną, że hu
mor to naprawdę bardzo powar-
żna rzecz. Wielkie żale robi się
ostatnio nad kulturą na naszej
Uczelni, zarówno wtedy, gdy
chodzi o zespoły artystyczne,
jak i wówczas, kiedy mowa ?
(nie)właściwym zachowaniu się
naszych studentów.

Mam wrażenie, że dobre
chęci i morały o „...budzeniu
entuzjazmu, który w nas jest,
tylko śpi", nie wiele pomogą.
Aby praca w zespołach artys
tycznych dała dobre wyniki,
musi być pracą twórczą. Jest
to możliwe, jeśli przystępujemy
do niej z radością. Gdy czło
wiek ma dobry humor, — jest

Poważnie o humorze

Stworzyć nowo formy

Komentarzy chyba nie trze
ba. Jedna tylko refleksja —
nie wszystko zależy od nas —
och ta „kieszeń"! Ufamy wszy
scy, że odpowiednie czynniki
postarają się ten stan zmienić,
a „Nasze Sprawy" poświęcą
wiele miejsca tym zagadnie
niom. Proponuję rozwinąć je
w formie:

„Jak podnieść osobistą kul
turę i umiejętność życia towa
rzyskiego studentów".

Chodzi o kulturalnego i to
warzyskiego inżyniera (magi
stra), a to sprawa nie prosta.
Szkoda, że z braku miejsca nie
mogę się wyczerpująco wypo
wiedzieć.

Chciałbym jeszcze zapytać
się Rad. Mieszk. DS i KW ZSP
kiedy obudzą się do organizo
wania wieczornic (nie koniecz
nie tanecznych).Z. Gotk.

warzyskiej"? Jasne, że nie!
A przecież tak się dzieje. Jan
Brzechwa pisze: „Jak widzę
studentów? Prawdę powiedzia
wszy wcale ich niestety nie
widzę. Nie widzę, aby studen
ci, ten kwiat młodzieży, przo
dowali w życiu towarzyskim
i kulturalnym naszego miasta,
aby wszędzie skrzyła się ich
młodość, wesołość i tempera
ment". I dalej — „Gdybym był
dzisiaj studentem, chłonąłbym
bujny romantyzm naszych cza
sów we wszystkich jego różno
rodnych, twórczych przeja
wach, pasjonując się tym co
nowe i piękne, upajając się
nauką, pracą, zabawą, miło
ścią. I śmrałbym się z ponura
ków, niedołęgów i nudziarzy,
zarozumialców i głupców, ze
wszystkiego co nienaturalne,
przesadne i śmieszne".

się wszyscy kulturalnie — bo- •
gato w iormę i treść. Na to
jednak trzeba': miejsca, deko
racji, orkiestry a'la „Kubuś" i
atrakcji w postaci lekkich wy
stępów artystycznych, humo
rystycznych, śpiewu, pomysło
wych zabaw towarzyskich itp.
Są to sprawy ważne i należa
łoby poświęcić im wiele czasu
i miejsca (II Zjazd ZMP wiele
żąda). Czy mamy zaprzepasz
czać kształtowanie się umie
jętności życia towarzyskiego?
Czy możemy pozwolić, aby U-
czelnię opuszczali ludzie nie
posiadający w dostatecznym
stopniu rozwiniętych pier
wiastków kultury i ogłady „to

„Jest brak miejsca do tańcze
nia walca" i (uwaga!) „nie
chętnie jest przyjmowany
przez gości" (o polce nawet nie
wspomina). Na takie „dictum"
wypada powiedzieć — „obra
żam się" i to nie sam... Walc!
Tańczymy bardzo chętnie, ma
ło — z zapałem. Posiada prze
cież tyle uroku, wdzięku, po
wabu, płynności — jest pięk
ny. Podobnie przedstawia się
z polką. Może to się tylko nie
podobać typkom w rodzaju
„biki-cisk" i innym... mało ich.
Ogólne nastawienie na dobry
styl musi zmienić tę garstkę.
Chcemy bawić się pięknie. Ka
żdy posiada wyrobiony w pew
nym stopniu smak artystycz
ny i chciałby go wzbogacić, a
nie tracić. Czyż nie jest on je
dnym z momentów kształtowa
nia dobrego życia? Chyba tak?

A tymczasem... Czy piękno
zabawy ma polegać tylko na
„dreptaniu"' w jakichś drgaw
kach", „ściskaniu"? Chyba nie,
— tańczmy wszystko, bawmy

Z zainteresowaniem przeczy
tałem wypowiedź mgr W. Bia-
łowąsa. Porusza zagadnienia
najbardziej nas wszystkich
nurtujące.

Nikłe osiągnięcia w pracy
kulturalno - masowej, niski
poziom i wogóle całe życie

•kulturalne budzi zaniepokoje
nie. Po prostu na tak dużej
uczelni jak AGH to co się ro
bi jest stanowczo za mało.

Chcę bawić się kulturalnie
— ale na AGH zabaw bardzo
meło, a i te nieliczne przejmu
ją często dreszczem. Orkiestra
gra — przeważnie na nerwach.
Trudno, poza dobrym jazzem,
wydobyć z niej trochę przyje
mnej dla ucha melodyjności, a
warto by się o nią pokusić
koi. W. Białowąs. Poza tym
brak pełnego repertuaru (wal
ce, polki) i tak bardzo pożą
danego śpiewu. Te walory po
siada orkiestra „Kubusia" z
MKS-u — zdobyła popularność
i „chwyta".

Koi. W. Białowąs pisze: —

emJak rozwikłać



Tak oto fotoreporter „Naszych Spraw"
koi. M. Maj zdobywa zdjęcia do swych
reportaży. Wygodna pozycja, prawda?

Fotoreporter w akcji

Pierwsze czytcmie jest  nad
zwyczaj uważne i dokładne...

...odszukują błędy drukarskie,
te olbrzymy na rysunku, to
Czytelnicy. Oni robią ostatecz
ną korektę, czyniąc złośliwe u-
wagi o naszych korektorach.

samochodu dla przewiezie
nia nakładu z drukarni.
Trzeba diplodokom przy
pomnieć co do nich należy.
(Diplodocus -— olbrzymi,
ciężki, gad jurajski, pogia-
dał dwa mózgi — jeden w

.^ma na grzbiecie potężny ła
dunek gazet...

malutkiej główce, a drugi u
nasady ogona).

Sto gazet powiązanych w
paczki ląduje z impetem na
środku „lokalu redakcvine-
go. „Do nikogo się nie odzy
wam, póki się nie uspokoję"
— rży Leon i przygotowuje
nakład dó kolportażu. Nu
mer dociera do rąk czytelni
ka we środę. A wieczorem
znów jest zebranie czyli pro
szę czytać od początku, bez
końca, aż do znudzenia .

ikierownik;
ny ze swym jednoosobo
wym personelem w po
staci Staszka. Jest to para
nie do pary, kucyk i persze-
ron. Kucyk biega tam i z
powrotem na trasie: drukar
nia — redakcja — kwestu
ra — drukarnia. Za nim
ciężko kłusuje perszeron.

Każdy ma na grzbiecie
spory ładunek gazet, który
jednak tam się nie mieści.
Więc rumaki część ciężaru
mają przywiązaną do ogo
nów, a po kilka numerów do
detalicznej sprzedaży w py
skach. Tylko dlatego nie
gryzą. A jest kogo. Referent
transportu Zarządu Gma
chów nigdy prawie nie daje

biona i na zebraniu (jak wygląda — już
opisałem) redaktor techniczny przedstawia
makietę, według której ma zamiar „łamać"
numer. Całe kolegium łamie więc sobie
głowę nad tym niesłychanie skomplikowa
nym planem, by wreszcie go zaakcepto
wać". Następnego dnia zecerzy składają ko
rektę i po południu Jótzek rozpoczyna swe
łamanie. Czynność ta nie polega bynaj
mniej na użyciu piły elektrycznej, młota
parowego, wrębiarki udarowej i maszyny
Amsdera, lecz na rozbiciu przy pomocy
palców, jednolitego dotychczas słupka li
nijek tekstu na mniejsze fragmenty roz
mieszczone w kolumnie w przyjemny dla
oka. ucha i powonienia sposób. Tytuły
artykułów składa się ręcznie. W odpowied
nich miejscach wstawia się „kreski" i
„siatki", czyli mówiąc po ludzku: klisze
rysunkowe i fotograficzne. Sporządza się
jeszcze odbitki kolumn dla korekty i za
czyna się druk na maszynach płaskich.

We wtorek, o godzinie 10 rano nakład
jest gotowy.  Redaktor  techniczny bierze
"głęboki oddech, a do kieratu wprzęga się

admdntjstracyj-

Od następnego dnia
rozpoczyna się „bieg do
Fragale'a" redaktorów dzia
łowych, im bliżej soboty,
tym tempo zbierania ma
teriału rośnie w plus minus
nieskończoność. W piątek
zaczynają się zapełniać po
mału teczki, w sobotę zaś
zaczyna wytężoną i wysoko-
wydajną pracęsekretarka re-
dakcji Ela. Stosy'artykułów,
reportaży, fraszek, kore
spondencji, odpowiedzi na
zapytania czytelników, felie
tonów, oraz^ wszelkiego ro
dzaju innych wypocin zasy
pują ją powyżej głowy. Ma
szyna do pisania pożera ki
lometry zapisanego paoieru,
a spływają milimetry go
towych artykułów. Nieu

stanna jej praca trwa do poniedział
ku, do późnego popołudnia. Wtedy napły
wają ostatnie reportaże, notatki, komuni
katy, które po szybkim przepisaniu redak
tor odpowiedzialny kwalifikuje do druku-
Ponieważ- wyżej wymieniany, z racji spra
wowanej funkcji ma chroniczny wstręt
przed ciemnymi uliczkami, więc też jego
nazwiska nie podajemy.

Z chwilą podpisania numeru do druku,
kończy się orka redaktorów działowych i
sekretarki. Milknie maszyna do pisania, a
zabiera głos techniczny. Ten odnosi mate
riały do drukarni, gdzie zecerzy przy po
mocy białej i czarnej magu składają przez
wtorek i środę teksty na linotypach. We
środę po połudiniu gotowa jest szpaltówka
dla korekty. .

Janka i Nela, nasze korektoiki, za po
mocą lupy oraz dwóch mikroskopów pro
dukcji P. Z. O. odszukują błędy drukarskie
i wyławiają je wędkami, używając na
przynętę starych guzików redaktora spor
towego. Guziki te są cennym rekwizytem,
stanowiącym pamiątkę licznych meczów,
na które Bronek usiłował się bez skutku
dostać w celu napisania reportaży. Dlate
go też tak mało reportaży z imprez spor
towych w „Naszych Sprawach". Abyśmy
nie byli gołosłowni, podajemy, że bogaty
zbiór swych guzików jest do obejrzenia
w Redakcji. Robota ta jest na wieczór zro-

...reporter
Ten często jest w kłopocie, jak
na powyższym rysunku. By zdo
być reportaż...

...dwoi się i troi
„— Nie wiadomo co ważniejsze
— Budowa, czy portret dzie

woi?"

chwili" (to znaczy dostarczonych w dniu
oddawania numeru do drukarni), zamówić
reportaże, których czasem jest kilka, np.
w dzisiejszym numerze aż trzy, poprosić
Bolka o rysunki, przygotować ilustrację
fotograficzną z fotografiami z K. A. F.-u
i wiele innych szczegółów musi być omó
wionych, zanim rozpocznie się zbieranie
materiału-

Nagle, w zupełnie niespodziewanym
momencie wpada w rozgwar głos z kosza
redakcyjnego. Spod grubej warstwy śmie
ci odzywa się reporter i zarazem „etatowy
fraszkopisarz" koi. Maj. Głos jego brzmi
głucho, gdyż pomimo, że nie jest geolo-
gicznie starszy od utworów na nim calega-
jących, znalazł się pod kompleksem skał
klastycznych czwartorzędowych, zbudowa
nych głównie z niedopałków papierosów
i papierków po cukierkach. Wraz z Joem,
redaktorem działu kulturalnego upomina
się o miejsce dla ,kącika humoru i satyry".

W końcu wszystko ma swój koniec i ze
branie się kończy. Wtedy cicho drzwi się
otwierają i wchodzi Wałdek, red. działu
młodzieżowego. Ten zawsze się spóźnia, bo
nie stać go na budzik, a zegary wieżowe
w Krakowie, napędzane wiatrem i regu
lowane przez gawrony według biegu Wi
sły, wskazują czas z dokładnością do jed
nego dnia.

Naczelny twierdzi, że to mu przypomina
Rynek Kleparski. Na niewielkiej przestrze
ni, o wymiarach pięć stóp na osiem, stoi
wielki stragan, przepraszam — biurko,
stół, stolik pod maszynę, drugi stollik gi
nie pod stertą gazet Na tej stercie, na
biurku, na logarytmacfa krzese^ i parape
cie okna siedzą, stoją, klęczą redaktorzy.
Wiszą w postaci pęków na lampie, na wie
szaku, a nawet jeden zmieścił się w po
pielniczce.

Zebranie redakcyjne trwa. Wszyscy ma
ją głos. Hurtem i równocześnie. Przez kłę
by dymu papierosowego {gdzie Andrzej
zdobył te „Giewonty"? — Ten ma ehodiy!)
przebija się z trudem głos redaktora odpo
wiedzialnego. Dyskusja nad ostatnim nu
merem „Naszych Spraw", który przed kil
ku godzinami wyszedł spod prasy dr^kar
skiej, dobiega końca. . Na biurko wjeżdża
w asyście teczek redaktorów działowych
teka z-cy redaktora naczelnego i rozpoczy
na się planowanie następnego numeru.

Właściwie to j^ż tydzień wstecz ustala
się szkic, teraz zaś rysunek precyzuje się,
wzbogaca się w tytuły artykułów, aby
wreszcie w wyniku przetargu na autorów,
przekazać go do realizacji poszczególnym
redaktorom. Materiał do numeru musi być
zawarty. w pewnych granicach. Nie może
go być za mało ani za dużo, trzeba zosta
wić miejsce dla aktualności ,>z ostatniej

Redaktorskim ołówkiem
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Wszystkie zdjęcia do bie
żącego numeru wybonali czŁ
K. AF-u F. Król i S. Woźniak.

Wszystkie nie podpisane ry
sunki są dziełem B. Węklara,
naszego utalentowanego ry
sownika i karykaturzysty.

- SPROSTOWANIE

W poprzednim nume
rze w notatce pt. „Pro
simy o ipomoc" omyłko

wo podano — oddział

inwestycji, gdy doty

czyło to oddz. inwenta

ryzacji.

zespoły do występów w Eli
minacjach Wojewódzkich
padł w jńerwszym rzędzie
na Zespół Górniczy za jego
piękną suitę podkarpacką.
Dalej wybrano niektóre tań
ce Zespołu Geologicznego i
Ceramicznego i innych.

Szczegółowe sprawozdanie
wraz ze zdjęciem zamieści
my w następnym numerze.

Przeszło dwa tygod

nie temu odbyły się

Ełiminacje Uczelniane

Zespołów Artystycz

nych. Mimo to, do dziś

wspominam je jako im

prezę udaną i to nie

dzięki organizatorom,

lecz ^łaśnie dzięki wy

konawcom.

Jeszcze raz przekonałem
się jak wiele znaczy swobo
da i naturalny wdzięk, ja
kim ' obdarzyli nas wyko

nawcy.

I to właśnie wpłynęło w
dużym stopniu na ocenę po
szczególnych zespołów. Wy
bór komisji   kwalifikującej

Sprawozdanie z eliminacji

wielu cennych nagród odbił s^ł
słabym echem wśród czytelni
ków. Uważam, że częstsze u-
rządzanie konkursów o różnych
formach (rebusu, logogryfu i
innych) przyczyni się da ich
większej popularyzacji.

Bardzo pożyteczne dla pisma
byłyby wywiady przeprowadzar
ne z wybitnymi naukowcami
naszej Uczelni. Poza tym nale
żałoby pielęgnować takie o-
twarte dyskusje jaką np. zapo
czątkował ,JAst otwarty do...",
którą należy podsumować. Czy
do skłaniającego się w takt
samby, wijącego się w konwul-
syjnych drgawkach „młodzia
na" może przemawiać artykuł
,Jak tańczyć?''". Przytaknięcie
jest oczywiście nonsensem. Je
dynie ciągła, nieprzerwana
praca prowadzona przez orga
nizacje młodzieżowe może dać
rezultaty w tym kierunku.  •

Na naszej Uczelni jest wielu
kolegów zagranicznych, ale do
tychczas nie zamieszczono roz
mowy na temat ich pracy, nau
ki, kraju itp.

Zgadzamy się, że osiąghlę^zr—*~
naszego pisma są duże, jednak,
gdy Redakcja powiąże jeszcze
ściślej swą pracę z terenem,
gdy będzie wysłuchiwać głosów
czytelników — pismo nasze sta
nie się najpopularniejszym, cza
sopismem na Uczelni.

FAJPER ZENON

zacji czasopisma należy raczej
do słabszych stron. Taki temat
jak: ,Jłistoria narciarstwa"
nie powinien raczej by! publi
kowany na lamach „Naszych
Spraw". Takie artykuły _ ze
względu na ograniczoną ilość
miejsca i co dwutygodniowe
ukazywanie się na łamach —
spłycają zagadnienia. Te
maty te można znaleźć
w literaturze opracowanej
mniej lub więcej szczegółowo.
Nie każdy narciarz-amator ma
chęć d^wiedzieć się gdzie pojar
wiły się pierwsze freski obra
zujące prototypowe narty —
czy nie pachnie to „teoretycz
nym" sportem? dla bywalców
zakopiańskiej „Watry"?

Jest jeszcze wiele innych te
matów, którym można by przy
pisać terminy „luźnych". Mam
wrażenie, że na ich miejsce
wi^ny wejść takie sprawy jakj
dział korespondentów, w htó
rym każdy student mógłby swo
bodnie rozgryzać palące proble
my na naszej Uczelni. Nic tak
nie decyduje o wartości p.sma
jak ścisła jego więź z terenem,
na którym ono istnieje, gdyż
jest niemożliwością, aby mała
grupa ludzi magla uchwycić
najciekawsze momenty nasze
go życia.

Powinna również pojawić się
stała rubryka  odpowiedzi  na

CZEGO
ŻĄDAMY

krytykę tak, by ta nie stała się
„rzucaniem grochu o ścianę".

Dział sportowy winien nie
tylko zamieszczać wywiady e
turystami, ale zaglądnąć rów
nież na „podwórko" bokserów,
koszykarzy, ping-pongistów i
innych dobrze i źle pracujących
sekcji naszego Koła AZS.

Również humor powinien
wzbogacić się w nowe pozycje
zaczerpnięte z mało znanych
wydawnictw, no i czerpać te
maty z Uczelni. Przecież są ta^
cy, którzy potrafią napisać nie
jeden dobry „kawał" wzięty
bezpośrednio z otoczenia. Cieką
wą tnowacją był ostatni kon
kurs.   Jednak kiedy  mimo

„...tenpierwszy rok to zawsze
jest pokrzywd^ony. Nie zame-

_ szczacie w ,^faszych Sprar
wach" żadnych notatek infor
macyjnych wszelkiego rodzaju,
„Nasze Sprawy" albo w ogó
le nie docierają na naszą
grupę, albo też przychodzą
z  wielkim opóźnieniem.

Dziękujemy ko
leżance d nasz
obiektyw skie- -

rowujemy na grupę stu
dentów IV roku Wydz. Geo
logii, wśród których znalazł
się „beniaminek" z I r. Wydz.
Górniczego. Zdania są bardzo
podzielone co do poziomu „Na-
ezych Spraw", ale wszyscy zgo
dn^ uważają, że kolportaż .^ta-
wala" na całej linii.

Wszystkim podobał się numer
s 1-go kwietnia (podobno był
„w deseczkę").

Cieszy nas to bardzo i posta
ramy się by o następnych nu
merach można było to samo po
wiedzieć.

PolowaliJ.P. i A.C.

Robimy tylko jeszcze „beabo
leśne" zdjęcie i żegnamy pierw
szego czytelnika, który wypo
wiedział się na tzw. łamach.

Następną „ofiarą", którą u-
polował obiektyw jest koi. A-
nela Obrębska z I roku Wydz.
Geologii, a ołówek napisał co
następuje:

Polowanie? — Tak, ale tym
'razem nie na „grubą zwierzy
nę", a na czytelników „Naszych
Spraw".

Jako  pierw
Ezego   „łapie
my"' koi. Hen
ryka Dudka z II r. Wydz. Odle
wni cz^igjł,  który przegląda z
wielkim zainteresowaniem —
(przynajmniej mnie jako przed

stawicielowi N. S. wypada tak
sądzić) ostatni numer „Naszych
Spraw". Zadaję więc kilka ste
reotypowych pytań i otrzymu
ję  kilka  zdawkowych  odpo
wiedzi.

„...że, owszem, ,J^asze Spra
wy" podobają mi się. Z „Kąci
ka Humoru" raz się tylko u-
śmiałem (z pewnością z humo
ru przez ce-ha — przypisek
Red.).

obiektywem

POLOWANIE

Profesor dr Jurkaewicz zwra
ca uwagę na to, że dziwnym
trafem „Nasze Sprawy" nie
docierają do rąk pracowników
naukowych, a rezultat jest ta
ki, że wielu nie wie nawet o
istnieniu takiego pisma. Wyra
ził jednak nadzieję, że stan ten
ulegnie zmianie, podobnie jak
zmienił się na lepsze poziom
artykułów w „Naszych Spra
wach".

Rozmowę przeprowadził
J. P.

dosny uśmiech, bez którego
nie byłyby pismem młodzie
ży.

Życzymy serdecznie na
szemu pismu, by krocząc
dalej po tej drodze stawało
się coraz lepszym odbiciem
bujnego życia naszej Uczel
ni, ogniskowało jego wszyst
kie sprawy i wnosiło swój
coraz większy udział w po
myślne wykonanie tych
wszystkich ważnych zadań,
które stoją przed nami.

Prof. dr A. BIELAŃSKI

Prorektor do Spraw
Nauczania

wysiłku i koleżeństwie. —
Znalazło się w nim miejsce
dla spraw wielkich i waż
nych, znalazło się też miejsce
dla spraw napozór drob
nych, bez których jednak
wykonanie tych najważniej
szych może napotykać na
poważne trudności. Potrafi
ły się też „Nasze Sprawy"
zdobyć nieraiz na szeroki, ra

W\ ziś obchodzimy jubileusz u-
Lf kazania się 25 numeru „Na
szych Spraw". Pismo nasze
brnęło przez wiele trudności. W
trudnej walce wypracowywało
swoją formę, stawało się z kar
żdym numerem ooraz bliższe
swoim zadaniom, coraz w
większym stopniu zaczęło odpo
wiadać wymogom lokalnego pi
sma studenckiego.

W tym okresie możemy za
mknąć szereg sukcesów jak i
też poważnych błędów. Do suk
cesów niewątpliwie należy zali
czyć dobrą treść, stylistykę ar
tykułów, przyjemną szatę gra
ficzną, natomiast wybór tema
tyczny, oraz sprawa populary-

Prof. dr A. Bieiański, Pro
rektor do Spraw Nauczania
powiedział:

„Nasze Sprawy" obchodzą
w obecnym numerze swój
pierwszy „Mały Jubileusz".
W ciągu krótkiego czasu ist
nienia pisma, wysiłki Redak-
cjiszly w takim kierunku, by
pismo rzeczywiście stało się
odbioiem „naszych spraw",
spraw Uczeini, młodzieży i
pracowników, by łączyło ich
wszystkich  we  wspólnym

Bardzo się cieszę, że „Na
sze Sprawy" osiągnęły swój
25 numer wydawnictwa. Pi
smo to bowiem uważam za
bardzo pożyteczne dla u-
trwalenia więzi, która po
winna łączyć wszystkich:
studentów, pracowników
naukowych oraz administra
cyjnych Akademii Górniczo-
Hutniczej, w wytężanej pra
cy dla dobra naszej ukocha
nej Ojczyzny: Polski Ludo
wej.

Życzę serdecznie „Naszym
Sprawom", aby osiągnęły
swe setne i tysiączne nume
ry, ooraz to ulepszając swój,
już obecnie tak dobry po
ziom.

Dr WALEBY GOETEL
Prof. Akademii Górn.-Hutn.

Członek Kor. Polskiej
Akademii Nauk

Przeprowadzone rozmowy
7, trzema pracownikami nau
kowymi naszej Uczelni prze
konały mnie o tym, że spra
wy naszego czasopisma „le
żą im na sercu" taik samo
jaik i nam.

A oto ich wypowiedzi:

Pracownicy naukowi o „Naszych Sprawach"



—Bez atu — dwa piki- Kochami koledzy,
Tray trefle — więcCzas!

(kontra" Więc trzeba rzec w
—Pas...           •Kolegom przy stole:
Dwie lewy: stół, r^ka— „Z grą w brydża bez
Atutem... ósemka -—końca —
As!— Pas!"               :
Brydż ^~~ gra^ kurturauina
I zagrać w nią można•
Nie raz,vr          o           i.  c
Lecz to wain zabiera.Nasze bprawystr. 5

Brydż

Chudo na naszej Akademii z kulturą. Stajnia Augiusza słu
żąca Wydziałowi Pracy Kult.-Masowej KU ZSP jako lokal,
nie sprzyja planowej hodowli rasowych -klaczy i ogierów.
Szkapy męskiego rodzaju już wyzdychały. Ostatnią pozosta~
łą przy życiu kobyłę sfotografował koi. 'St. Olejnik i przysłał
nam pocztą pantoflową. Zdjęcie zamieszczamy. Bez komenta
rzy.

lnie.

Śmiecą, brudzą, lulki palą
Z Akademii robią śmietnik
Miast dbać o nią...

— jak o kwietnik.

Marian nas „przerabia"
I cieszy się z tego,
Że w redakcji najlepszy(T)
Wierszokleta z niego.

J. Kaleta

Maja;Na

Redakcja jednak prosi o bar
dziej jasną odpowiedź — dla
czego zbyt często powtarzają
się te same nazwiska i czy nikt
więcej nie potrzebuje pomo
cy?

B—r

Jak donoszą nam czytelnie/s
—z zapomóg losowych korzy
stają przeważnie stale te same
osoby.

—Gdzie znajduje się wykaz
zapomóg na obecny miesiąc?

—Ponieważ znowu tym sa
mym przyznali^my zapomogi
—nowego wykazu nie dajemy.
Ten jest nadal aktualny.

A o ci los...

O
Tylko spokój nas uratuje

Drży biedny situden/t ze strachu
Na egzaminie z mecbniki
— Bo -wykładowca przy pytaniu
Wydaje bojowe okrzyki!

Zapomnisz — choćbyś umiał świetnie
Zląkłszy się prof. Kormana
(Za ten wiersz krótki — gotów mnie

^ulać.
Więc iszka nie podpisana).

Nerwowe moał napady —
przyczynę wam zdradz^

Układ sił u niego nie był w
; równowadze. ~

0 szynkarzu
„Kto mieczem wojuje, ten od

miecza ginie"

Wyrzekłszy to szynkarz,
utopił się w winie.

0 nerwowym prcfescrze

0 astronomie
Że odległość mierzył

milionami świetlnych lat.
Więc przeniósł się w zaświaty
Za mały dla niego .był świat.

0 pewnym satyryku
Wtedy pisze najciętsze fraszki.
Gdy tęgo pociągnie z flaszki.

0 lekkomyślnym
studencie

„Oibkuwał wytrzymałość przez
diżień cały,

Poszedł i... oblał    — nerwy
nie wytrzymały.Był mistrz, co zegar w hollu zbudził,

2e ten miarowo odmierzać począł czas.
W odlewni, legion ślusarzy się trudził
Do pracy z zapałem zabrali się wraz.
Kłopotów wprawdzie dużo mieli przy tem.
Lecz — już suwnica toczy się ze zgrzytem,
Ponad kominem płyną dymy mgliste,
Do kadzi spływa żeliwo złociste —
Był monter, który, że czarną magię znał,
Żarówki naprawiał, o oświatę dbał.
I może dlatego dzisiaj w każdej sali
Miast jednej, dziesięć żarówek się pali.
Był profesor, co w życiu nie „ulał" studenta.
Była studentka, choć ładna przecie nie nadęta,
Był kociak, który bez poprawki sesję zdał,
Był „bażant", który zamiast „wódy" wiedzę

chlał
I wiele jeszcze innych rzeczy było,
Z którymi było praktycznie i miło —

Wszystko to wszak być prawdą może,
Lecz ja to jednak, między bajki włażę.

Nie swoim głosem
o naszych sprawach

wg Krasickiego

Ma^ian- Maj
FRASZKI

Słamslni-J llc^acz



- Wasze pierwsze wrażenia?Trzeba było się dowiedzieć, prze^
zrobieniem zakupowi

— On jest jeszcze trochę niezdarny.*• Jego pierwsze kroki.

(7)
Rys. Jean Effel

Sptawa

ciąąle
aktualna

Po przeczytaniu artykułu koi.
J. P. z nr 23 pt. „Eliminacje!
Eliminacje" można by dojść do
wniosku, że Zespół Uczelniany
AGH staje wobec eliminacji z
należytym przygotowaniem 1
może mieć nadzieję zajęcia je
dnego z pierwszych miejsc.
Gdy jednak przypatrzymy się
bliżej jak ta sprawa się przed
stawia niestety nie dojdziemy
do tak optymistycznych wnio
sków. Można śmiało powie
dzieć, że nasz Zespół, który mo
że poszczycić się tradycją tym
razem zawiódł nasze oczekiwa
nia (choć jeszcze nie oficjal
nie).

Podczas gdy program jest na
prawdę dobry wykonanie jego.
pozostawia dużo do życzenia.
0tym, że przygotowanie Ze
społu  nie  jest     dostateczne
świadczyć może między innymi
iakt, że termin udziału w elimi
nacjach w MKS  przekładany
był trzykrotnie, a to z 20 III.
na 29 III., aż wreszcie na dzień
3 IV. br. A wiedzmy o tym, że
sprawa eliminacji obecnie jest
sprawą bardzo żywą, którą in
teresują się wszystkie uczelnie
1patrzą na nasz Zespół jako na
jeden z najlepszych dotychczas.

Należałoby szukać przyczyn
istniejącego stanu rzeczy. Nie
wątpliwie jedną z nich jest
ciągła zmiana personelu. Unie
możliwia to prowadzenie sy
stematycznej pracy. Przygoto
wać dobrze tak poważnego pro
gramu nie można w przeciągu
dwóch czy trzech miesięcy, lecz
potrzeba znacznie dłuższego
czasu. Najważniejszymi jednak
przyczynami jest brak dyscy
pliny w Zespole, która utrudnia
pracę oraz brak ludzi. Czym na
leży tłumaczyć to, że koleżanki
i koledzy nie chcą wstępować
do Zespołu i marnują swoje ta
lenty?

Ale miejmy nadzieję, że da- _
dzą się przekonać i w najbliż-"
szym czasie wstąpią  do Ze
społu.

A. K.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ZIMA
Może dziwicie się, że

zamieściliśmy to zdjęcie
dmowego krajobrazu, gdy
niedługo  „kasztany  za

kwitną".
Jest to ilustracja do ar

tykułu M. Maja pt. „Słoń
ce, Przyroda" z numeru
poprzedniego i choć już
niezbyt aktualna, to jed
nak b. ładna.

świadczy o wysokim poziomie
rzemiosła.

Uderzającą cechą kopalni
soli jest bardzo niewielki sto
pień zabudowania ścian. Na
potykamy na całe korytarze,
w których ani strop, ani ocio
sy nie są wzmocnione obudo
wą,- odwrotnie niż np. w ko
palniach węgla. Skały solne są
b. wytrzymałe, a jeśli nawet
wymagają stosowania obudo
wy, to drzewo jest tak świet-

. nie zaimpregno-wane solą, , że
dziesiątki lat wytrzymuje acz
objawów zniszczenia. No, a
gdzież ta .ykryształowa"? —
zaczynacie się już niecierpli
wić. Zaraz tam .pójdziemy.
Przez komorę Pstrowskiego i
przecznicę Augusta, mijając
na lewo muzeum górnicze, po
blisko pół godzinie drogi do
cieramy do zakratowanyeł^-
zamkniętych drzwi. Zamknię
tych, bo nieokiełznany wanda
lizm wycieczkowiczów n;szczył
bezmyślnie najpiękniejsze o-
kazy — bezpowrotnie.

Grota kryształowa stanowi
zespół trzech komór, natural
nych, otwartych robotami gór
niczymi, w których, z przeni
kających szczelinami roztwo
rów, wykrystalizowały -prze
źroczyste sześciany soli. Po
dziwiamy je teraz w świetle
lamp elektrycznych (ponieważ
wycieczką zorganizowana była
przez prof. dr H. Swidzińskie-

(Dokończenie na str. 7)

właśnie prymitywnych narzę
dzi zostały wykonane wszyst
kie wyrobiska wielickiej  żu-~
py. udostępniane zwiedzają
cym.

Żeleźnicy odcinali od caliz
ny prostopadłościenne bloki
solne, które następnie górnicy
zwani krus żakami rozcinali
klinami na drobniejsze bryły,
obtaczane przez toczarzy na
kształt beczkowatego „bałwa
na". Nad prącą w komorze
czuwał komorny, zaś całością
robót górniczych kierował
„stigarus". Po wyeksploatowa
niu części złoża powstawała
komora, zamieniana zwykle na
kaplicę. Taką komocą jest ka
plica św. Kingi. Wykute w
soli ołtarze, stopnie, figury,
płaskorzeźby na ścianach, oraz
rzeźbione w kryształach sol
nych żyrandole, świeczniki i
krzyże, migocą miliardem
światełek w blaskach elektry
cznych żarówek. Koronkowa
wprost ciesiołka drewnianej
obudowy komór i wyrobisk.

Miłe wrażenie, jakie towa
rzyszy zwykle tego rodzaju
wycieczkom, spotęgowane zo
stało przez świeży, puszysty
śnieg. Idziemy ,po nim do szy
bu Daniłowioza. Na nadszybiu
każdy dostaje do ręki „kar-
bidkę" i przedziałem drabino
wym schodzimy na I-szy po
ziom' „Braci Markowskich".
Poziom ten liczy sobie ok. 300
lat, tj. tyle co i szyb. Ten o-
statni otrzymał nazwę od żup
nika królewskiego, za którego
zarządu szyb głębić zaczęto. U
wejścia do chodnika poziome
go — kaplica św. Antonie
go. Wykuta w czarnym ile sol
nym komora, nosi na ścianach
ślady klinowej roboty staro
dawnych rębaczy, zwanych
wówczas żeleźnikan^. Jedy
nym ich narzędziem był mło
tek górniczy używany w
dwóch postaciach. Jeden typ
to tzrw. perlik, tępy na obu
końcach, używany do pobija-
nia żelazka. Żelazko — to mło
tek o jednym końcu zaostrzo
nym w Min. Przy pomocy tych

Reportaż z „Kryszta^owej"

'Pociąg os^bo^y do...

^.Wieliczki, odjeżdża z toru czwartego, przy peronie D,
proszę wsiadać, drzwi — zamykać. Peron zaczął przesu
wać się za oknem, — wagon coraz prędzej unosi rozbry
kaną grupę młodzieży na sobotnią wycieczkę. Tym razem
będzie to „słona wyprawa" — do wielickich salin.

— Redaktorze Naczelny, w tym miesącu
„Nasze Sprawy" nie wyjdą, — redaktora
techniczne^o przy ..łamaniu" przygniotła ko
lumna.

— To najlepszy zecer — składa dwie litery
na godzinę.



- Być może rosną mu wąsy I— On waży 159,5 funta.W rama^h produkcji ubocznej
stworzyłem to...

- Zadanie: dajcie mi przykład
wieków dawnych i obecnych.

Teksty polskie J. P
ciąg dalszy nastąpi

— S^Uata

chodzi się na podstawie tego
do pojedynczych porcji — to
dla mnie jest na lazie zagadką. •
Z poszczególnych posiłków po
zostaje wiele odpadków — któ
re na pewno są wykorzysty
wane przy hodowli. I te drobne
fakty też winny wpływać na
polepszenie potraw. Tymczasem
nie widać tego. Przy wydawa
niu kompotów dwie pracowni
ce — jedna zbiera bloczki —
druga rozlewa kompot. •

Ale jest przecież Komisja
Stołówkowa — co ona w ogó
le robi? Nie sztuka wyczerpać
fundusze i zrobić obiad — trze
ba również pomyśleć jak go
zrobić, by był dobry i dawał
odpowiednią ilość kalorii. Tu
też należy myśleć — tak jak
myślą fachowcy w zakładach
pracy. „Odwalenie roboty" —
przynosi szkody, wiele setek
studentów utrzymuje się w
stołówkach i nie mogą sobie
pozwolić na dodatkowe doży
wianie w sąsiednim barze mle
cznym. Jak oni będą wyglądać
za parę lat... lepiej nie myśleć.
Ale mam środek — pójdę do
ZSP niech przydzieli kierowni
kowi stołówki kartę stołówko
wą — na pewno się zmieni. Nie
chcę przecież nic nadzwyczaj
nego — tylko tyle co mi się na
leży. Przy tych samych fundu
szach można i należy poprawić
sytuację.

Na podstawie korespondencji
Ryszarda Pleszka, stałego
czytelnika oraz rozmów z za
interesowanymi kolegami i
własnych obserwacji żołądka,
wszystkich organów smaku,
dotyku, powonienia

opracował   B-r

*,

pliwości czy obydwaj   wynie
śliśmy należytą korzyść.

Kolacja. Tu już nie wolno
myśleć na inne tematy. Głów
ną uwagę trzeba skupić nad
tym, jak zjeść plasterek salce
sonu z trzema kromkami chle
ba (tyle musisz zjeść — bo
prócz her^^ty więcej nic nie
ma). Zpalazlem dobry sposób —
kolejno mój plasterek salceso
nu obsulgiwał dwie kromki
chleba, by wreszcie na zakoń
czenie, w stanie nienaruszo
nym znaleźć się na trzeciej —
gdzie zajął połowę powierzch
ni. Zjadłem — złudzenie abso
lutne. Trzy kromki chleba z sal
cesonem. Mój kolega miał po
dwójną przyjemność — dostał
cieńsze plasterki, ale za to dwa.

Gdy jest zupa na kolację —
względnie inne danie — nie ma
mowy o kawie, herbacie czy
chlebie.

Dużo jest usterek: potrawy
przygotowywane niesmacznie,
brak noży — a przecież Sto
łówka to zakład, który musi się
zaopatrzyć nareszcie w odpo
wiedni sprzęt i nakrycia.

Położyłem się spać i rozmy
ślam.

Utrzymanie stołówkowe jest
tańsze — jak inne. PSS — to
przedsiębiorstwo — prowadzi
swoją gospodarkę. Cena nie
może mówić o jakości mimo, że
ma pewien wpływ na ilość. Ale
żeby brakowało kawy (czarnej)
fzy chleba — nie widziałem te-
b w żadnej innej   stołówce.

Jak planuje się, jak sporządza
się jadłospisy, wreszcie jakdo-

Wszystko zaczyna się od o-
kienka, w którym nabywam
bloczki na całodzienne wyży
wienie w stołówce PSS nr 29
— na AGH. Płacę — i wierzę,
że za pieniądze których mam
niewiele otrzymam to, co się
należy. Nie narzekam już na
długie, męczące kolejki — pod
chodzę do okienka.

Śniadanie kosztuje 1.85 zł,
dwie bułki względnie chleb,
kawa i na zapach salceson, pa
sztet czy marmolada. Obiad:
zupa, mięso, ziemniaki, herba
ta (musisz mieć na nią blo
czek!). I tu zaczynam się. zasta
nawiać. Herbatę wydaje się na
„wagę" (złota). Z precyzją wła
ściwą farmaceutom napełnia się
kubki — a mięso dzieli się na...
oko. Gdy przyszła na mnie ko
lej — uśmiechnąłem się na wi
dok kawałka mięsa, który na
widelcu uniósł się z tacy i miał
znaleźć się na moim talerzu.
Nie był to okaz — ot dodatek
do skromnego dania, które ko
sztuje 3 zł. Nie mam jednak
szczęścia. Tylko niewielka
część dostała się do mnie —
reszta spadła z powrotem na
stare miejsce. To się nazywa
podział — dają i nie ubywa.
Nic nie znaczy wobec tego fa
ktu „biblijny cud" gdzie doko
nano podziału kilku ryb na kil
ka tysięcy osób (a może i tam
obsługiwały pracownice sto
łówki PSS nr 29). Tu rzecz się
ma podobnie i dość często.

Nie mogę nic powiedzieć —
zjadłem, ucieszyłem się tylko,
że jeszcze ktoś prócz mnie zje
ten kawałek. Mam jednak wąt

O...! Siół cvi koi

sala stanowi muzeum geologi
czne, w którym wystawiono
wszystkie typy minerałów i
skał solnych występujących na
naszym terenie.
• W drodze do szybu obser
wujemy liozne wykwity solne
na ścianach oraz widoczne za
burzenia tektoniczne, czyli
.^ówiąc po ludzku" . fałdy
wyciśnięcia 1 uskoki, przeci
nające warstwy iłów, soli i
gipsów. Wszystko to wymięto-
szone, jak ciasto ręką olbrzy
ma, w czasie fałdowań kar
packich. Na podszybiu nie
chce nam się trochę opuszczać
podziemnych pałaców, lecz
winda nielitościwie wyrzuca
wycieczkowiczów na roz
iskrzony tysiącem igieł lodo
wych świat. Nie można mieć
żalu do rzeczy martwej. —
Prawda?

• M. Maj

(Dokończenie ze str. 6)
go, dla Koła Przedmiotowego
Kartowania Geologicznego w
celach naukowych — grotę

.otwarto). Szczotki kryształów
pokrywają strop i ściany, mi
gocą, ciesząc oko przedziwną
grą delikatnych tęcz.. Wiele
kryształów odpadło już od
ścian, tworząc błyszczący
piarg na spągu.

— W powrotnej drodze
wstępujemy do muzeum, zor
ganizowanego przez jednego z

. wielickich nauczycieli, W
trzech obszernych komarach
zgromadzono stare mapy Sa-
łin, dokumenty, iksięgi pa
miątkowe , obrazy i rzeźby
obrazujące poglądowo historię
WieliczkL Sala druga poświę
cona jest technice staropol
^kich górników, nieraz bardzo
pomysłowej, świadczącej o
wysoko stojącej sztuce górni
czej dawnej Polski.  Trzecia

osobo^^ do.

St. Koc

wało, że praca powoli zaczęła
się ruszać. Przykładem tego są
takie osiągnięcia, jak podej
mowanie zobowiązań I-szo-
Majowych oraz przeprowadza
nie rozgrywek sportowych. Za
sadniczymi przeszkodami, nie
pozwalającymi na zupełnie do
brą pracę, jest brak kolektyw
nej współpracy pomiędzy
członkami Zarządu, Zarządem
a organizatorami, oraz pocho
pna tendencja odrobienia za je
dnym razem wszystkich po
przednich zaległości, co wpro
wadza częściowo zamęt i dez
organizację. Warunkami do
dobrej pracy Koła jest właści
we ustosunkowanie się aktywu
do swych zadań jak również
czlcnków grup, oraz jeszcze
bardziej aktywna pomoc Za
rządu Wydziałowego ZMP.

Aby przeanalizować zarów
no błędy, jak i osiągnięcia te
go Koła należy nawiązać do
początków jego istnienia, oraz
całokształtu pracy Organizacji
ZMP-owskiej na naszej Uczel
ni.

Praca organizacyjna tak w
pierwszym semestrze, jak i w
początkach drugiego prawie
zupełnie nie istniała. Winę po
noszą zarówno poprzedni Za
rząd z Przewodniczącym koi.
Mosiem na czele, jak również
Zarząd Wydziałowy ZMP. Tak
jak Zarząd Wydziałowy w o-
góle nie interesował się tym
stanem, tak i grupa partyjna
ograniczała się jedynie do po
bieżnej analizy pracy Koła.
Dopiero reorganizacja Zarzą
du, oraz wybór nowego Prze
wodniczącego koi. Kwietnia w
ubiegłym miesiącu, jak rów
nież zainteresowanie się Za
rządu Wydziałowego spowodo

O pracy koła ZMP
na IB Metalurgii

Lecz za ,^Iasze Sprawy" ••— wszędzie
Spryciarz ^rzekrój" wnet zdobędzie.

„Przekrój^ — albo „Nasze Sprawy",
Kiepskie są tych pism dostawy.

W tym najwi^kszy jest ambaras
Aby obaj mieli na raz:



M. M.

I poprzez szybę — szynkę, salami
Możesz zajadać tylko... oczami.

Zwłaszcza, gdy kieszeń d pozwala
Najwyżej na kupno rogala.

Gdy po obiedzie jeść się chce
To o stołówce świadczy źle.

du choroby kierownika i jego
żony.

4). Odnośnie notatki „War
to pomyśleć o tem" w nr 21-
szym dotyczącej wypłaty
stypendiów zorganizowano od
5 kwietnia br. wypłatę sty
pendiów w 20 punktach AGH.

5). Odnośnie notatki „Świa
tła" z nr 22-go zawiadamia
my, że żarówki w sali nr U
funkcjonują normalnie.

Odnośnie do artykułu „Od
powiedzi" z nr 22-go wryjaś-
niamy, że Rektorat AGH in
terweniował ponownie w Za
rządzie Inwestycji w sprawie
Bloku V-go — w wyniku Kie
rownik Inwestycja • zobowią
zał się, przesłać, odrębne wy
jaśnienie do Redakcji.

Z-ca Rek. do Spraw Admistr.
(Dr Stefan Bialas)

W numerze „prima apriliso-
toym" podaliśmy, że w salach
na S piętrze zostały naprawio
ne wentylatory i założone ja
rzeniówki. Chodziło o zrobienie
wesołego figla Administracji
AGH. Tymczasem to Zarząd
Gmachów zrobił nam „prima
aprilis", bo jarzeniówki istotnie
są, dając przyjemne, higienicz
ne, „dz enne" światło. Brawo
Dział Zaopatrzenia!

...ale wentylatory dalej nie
działają.

•    M. M.

W odpowiedzi na zażalenia
poruszane w czasopiśmie „Na
sze Sprawy" z dnia 1 kwietnia
1955 r. — Oddział Adminitra-
syjno-Gospodarczy AGH wy
jaśnia co następuje:

1). Odnośnie notatki „spra
wa do załatwienia" z nr 19-go
Rektorat AGH wyjaśnia, że:
ze względu na liczne kradzie
że ] konieczność utrzymania
kontroli wchodzących i wy
chodzących z budynków, za
rządzono na polecenie Orga
nów Milicji Obywatelskiej —
stałe zamknięcie obu bram.

Tylko w małych wypad
kach bramy te są otwierane
przy zastrzeżeniu dozorcy ze
strony zainteresowanych Za
kładów.

2). Odnośnie notatki „tak
dalej być nie może'' z nr 20-
go, wyjaśniamy, że w sali VI-
tej oprócz ćwiczeń przedpo
łudniowyc^, odbywają się
wieczorem próby zespołów
tanecznych, których uczestni
cy niszczą meble, bezceremo
nialnie przesuwając je do ką
tów, a częstokroć złośliwie
ukrywają je w zakamarkach
korytarza.

3). Odnośnie notatki „Punk
tualność" z nr 21-go — stwier
dzono, że istotnie sklep jest
otwierany nie punktualnie, co
stwierdziła Rada Mieszkań
ców XII DS — prócz tego od
soboty 2 kwietnia br. sklep
niefunkcjonuje — a to z powo

#*© s^ron/e: Mi u

na dół, — wchodzisz do góry
— nie wiesz nie tylko na któ
rym jesteś piętrze, ale gdzie
szukać odpowiedniej sali. Nic
dziwnego, brak odpowiedniej
tablicy inłormacyjnej — a w
klatkach schodowych nie ma
numeracji pięter wraz z nume
rami sal danego piętra — a to •
takie prostel (prostsze niż czar
ne, palcem pisane kreski — mi
kroskopijnej wielkości — któ
re mają oznaczać numerację
pięter, absolutnie nie spełnia
jące zadania — poza tym, te
szpecą ściany).

Kiedy nareszcie zostaną przy
mocowane tablice w salach wy
kładowych Bloku B-l i B-2 — ?

Z tym pytaniem zwracamy
się do Wydziału Technicznego.
Nie tylko, że trudno jest pisać
na tablicy ustawionej na krze
słach względnie stołach — ale
niszczą się ściany 1 sprzęty.

A kto się zajmie kloszami do
lamp — które dotychczas w
wielu salach zdobią paarpety
okien? Może czeka się na to,
aż stłucze je wiosenny wiatr?

B-l — B-2 — to egipski labi
rynt. Idziesz do góry, schodzisz

tle się dzieje w bloku 6f i B2

Rozwiązanie ankiety
Przeprowadzona przez Z. U. A. Z. S. 1 Redakcję ankieta

na 5-ciu najlepszych sportowców naszej Uczelni na 1954 r.
nie wzbudziła spodziewanego zainteresowania wśród stu
dentów.

Szkoda, że wziął w niej udział tak nikły procent studen
tów, gdyż wytypowanie 5-ciu najlepszych mogłoby być traf
niejsze w wypadku większej ilości ankiet.

Wyniki obliczeń i lista naszych najlepszych przedstawia
się następująco:

1.Kubiś Janina — siatka.
2.Wierciński — piłka nożna.
3.Urbańczyk J. — hokej na trawie.
4.Musiał A. — kosz.
5.Galewicz — szachy.
6.Wnuk H. — boks.
7.Tugocki — lekkoatletyka.
8.Owcarz — lekkoatletyka.
Pierwszych pięciu jako nagrody otrzymuje dyplomy I

książki, pozostali zaś dyplomy.
Rozdanie dyplomów i nagród nastąpi w dniu 16 kwietnia

br. na Jubileuszowej Imprezie „Naszych Spraw", na którą
wyżej  wymienieni otrzymają zaproszenia.

dowymci, po próbie wyglądają
bardzo opłakanie. Na drugi
dzień studenci przychodzący
na wykłady muszą mozolnie
zbierać i ustawiać powywraca
ne oraz porozrzucane po ką
tach stoły i krzesła.

Tak zostawiać sal nie mo
żna.

Jeżeli umiecie zrobić niepo
rządek na sali, to musicie go
także naprawić. Jesteście prze
de wszystkim ludźmi, a słowo
„ludzie" nie oznacza „ja" ale
„my".

(r.)

W dniu 3 IV. br. rozpoczęły
się A-klasowe rozgrywki w
szczypiorniaku. Nasza drużyna
zdobyła pierwsze punkty v. o.

AZS — Sparta Olkusz 18:0.
Przeciwnik został pokonany po
pięknej walce naszych zawod
ników.

NARTY

W dniach 27 m. do 3. TV. hr.
odbył się w Tatrach I Wysoko
górski Raid Narciarski. Repre
zentacja naszej Uczelni, złożo
na z członków PTTK w skła
dzie: mgr Rokossowski Ta
deusz — kier. drużyny, Gru
dzień Grzegorz, Mizia Antoni,
Sochalik Tadeusz, Szczepan
Wiesław, zdobyła H miejsce,
na 38 drużyn biorących udział
w Raidzie.

BOKS

dzieży wymagać będą od nas
wiele wysiłku. Realizacja tych
zamierzeń zależy tylko od nas
i musimy je w pełni zrealizo
wać.

J. M.

sie kiedy były nadawane ogól
nopolskie wiadomości sporto
we, radiowęzeł „gonił" po
wszystkich antenach świata za
muzyką taneczną. Nic więc dzi
wnego, że radiowęzeł XII D. A.
nazywają „prywatnym" radio
węzłem.

(r.)

O ZESPOŁACH, PRÓBACH
I SALACH.-

Wydziałowe Zespoły Pieśn^ i
Tańca mają dość starganą o-
pinię jeżeli chodzi o wygląd
sal po próbach. Sale, które
praktycznie są salami wykła-

PRYWATNY RADIOWĘZEŁ:

„Tu mówi radiowęzeł XII
D. A. Na tym kończymy nasz
dzisiejszy program. Do usły
szenia jutro o godzinie 6 mi
nut 15".

Czy tak jest rzeczywiście?
Nie zawsze. Często słyszymy
się dopiero o godz. 7.30. Wy
nikiem tego jest to, że wielu

. kolegów licząc na zapowie
dzianą godzinę 6.15 spóźnia się

.na wykłady.
Wszyscy studenci XII D. A.

są miłośnikami sportu^- W osta
tnią niedzielę 27 III. br. spot
kała ich niespodzianka. W cza

Czytelnicy piszq:

członkami Prezydium Z. K. od
powiedzialnymi za pracę tej ó-
semki kolegów. Kompromitu
jąca wprost jest ilość walko
werów w rozgrywkach Ligi U-
czelnianej, w której „biorą" u-
dział drużyny wszystkich wy
działów. Zle się dzieje, że Od
działowe Organizacje Partyj
ne jak i Zarządy Wydziałowe
ZMP za mało interesują się
pracą swych aktywistów w
sporcie. Zwracałem się kilka
krotnie z tym do niektórych
O. O. P. czy Zarządów Wydzia
łowych i niestety nie odniosło
to większego skutku (np. Wy
dział Geodezji). Jak wiele by
mogło dać to zainteresowanie
się pracą swych aktywistów
niech posłuży przykład Wydz.
Geologicznego gdzie na posze
rzonym zebraniu Egzekutywy
O. O. P. o aktyw ZMP-owski
ZSP-owski i Sportowy omó
wiono sport na wydziale, na
której Lolek Błaszczyk zrozu
miał, że jego praca jest doce
niana, jest ważna. Narada ta
przeniesiona potem na zebra
nie orgnizatorów sportu całego
wydziału dała naprawdę dużo.
Na tego rodzaju posunięcia na
innych wydziałach nie jest je
szcze zapóźno. Centralna Spar
takiada Uczelniana odbędzie
się w dniach 4—5 ftiaja. Po
przedzi ją 5 Spartakiad Wy
działowych, które muszą się
odbyć od 15—30 kwietnia, przy
czym Wydział Górniczy i Me
talurgiczny organizują je sa
modzielnie, zaś Wydział Geo
logiczny z Ceramicznym, Wy
dział Elektryfikacji z Mecha
nizacją i Wydział Geodezji z
Odl e wniczy m.

Czekają nas Masome Impre
zy Sportowe organizowane pod
hasłem II-ich Międzynarodo
wych Igrzysk Sportowych Mło-

Jesteśmy w przeddzień wa
żnego wydarzenia w naszym
życiu sportowym — przed Wio
senną Spartakiadą Uczelnia
ną. Poprzednie spartakiady i
inne masowe imprezy sporto
we dały nam szereg doświad
czeń i wniosków. Stać nas już
w tej chwili na organizację
Spartakiad Wydziałowych w
lekkoatletyce, które poprzedzą
Spartakiadę Centralną. Ogra
niczamy ilość spotkań w grach
zespołowych w czasie trwania
Spartakiady, poprzez zorgani
zowanie w ostatnią niedzielę
przed Spartakiadą ćwierć fi
nałów w siatkówce, koszyków
ce i szczypiorniaku męskim.
Chcemy przez to uatrakcyjnić
naszą Spartakiadę, aby była
ona faktycznie spotkaniem
najlepszych z uczelni. Ilość
startujących przy tego rodza
ju organizacji będzie też więk
sza. Zadania, które postawiliś
my przed sobą są możliwe do
zrealizowania tylko w wypad
ku o wiele szerszego udziału
wydziałowego aktywu sporto
wego niźli to było do tej pory.
Dotychczasowa bowiem praca
organizatorów sportu nie na
pawa optymizmem. Ludzie od-
powiedzialni za sport na po
szczególnych wydziałach nie
czują się wcale odpowiedzial
nymi za swój teren. Koledzy
z Wydziału Metalurgicznego
mówią, że Andrzej Fałda nie
robi na wydziale nic. Zapewne
przesadzają, bo A. Fałda coś
robi, choćby np. chodzi na
wy Wady i ćwiczenia — ale je
go pracy sportowej na wydzia
le, to faktycznie nie widać.
Podobnie poważne zastrzeże
nia wzbudza praca pozostałych
członków ZKAZS odpowie
dzialnych za sport na poszcze
gólnych wydziałach łącznie z

Przed Spartakiadą


