
haterskiego Kraju Rad. Nad salą
płynie -hymn Światowej Federacji
Młodzieży Demokratycznej.

Po powołaniu na przewoniczącego
Konferencji tow. Zawadzkiego Zdzi
sława wybrane zostaje Prezydium,
w skład którego wchodzą tow. tow.
Waszkiewicz — sekretarz Komitetu
Miejskiego. PZPR. II sekretarz POP
— Przybyłowicz, Potabska — wice
przewodnicząca Zarządu Wojewódz
kiego, przedstawiciele pracowników
naukowych AGH z rektorem Ko-
walczykiem na czele oraz przodow
nicy nauki i pracy społecznej na-

. (Dokończenie na str. Sj

piej wywiązać się z nałożonych na
nich obowiązków. Żaden z nich nie
zawiedzie nadziei swoich wyborców.

Szybko mija kwadrans (akademic
ki) i organizatorzy przez głośniki
proszą wszystkich o zajęcie miejsc
Wesoły tium wlewa się do auli. Za
pełniają się miejsca przy stołach
nakrytych czerwonym i zielonym
suknem i przybranych kwiatami. Po
woli gwar ucicha.

Konferencję otwiera tow. Lejzero
wicz. Jego gorące słowa wywołują
burzę oklasków i okrzyki ^ na cześć
Polskiej Zjednoczonej Partii Robot
niczej, tow. Bolesława Bieruta i Bo

Dnia 4 kwietnia br. w auli naszej
Uczelni odbyła się IV Konferencja
Sprawozdawczo Wyborcza Zarządu
Dzielnicowego ZMP.

Sala wypełniona po brzegi; wprost
kipi radością i śmiechem. Wszędzie
gdzie tylko spojrzę widzę wesołe i
roześmiane twarze koleżanek i ko
legów ze wszystkich wydziałów przed
aulą tworzą się grupki osób bliżej
się znających. Co chwilę dolatują

mnie siowa wielkie „mandat" „wy
bory" „prezydium", świadczące wy
mownie o tym, że ten radosny na
strój bynajmniej nie przeszkodzi de
legatom na Konferencję, jak najle

IV Konferencja sprawozdawczo-wyborcza
ZD — ZMP

12.Rutta Krystyna
13.Strzempek Jerzy
14.Szymański Witold
13. Wocial Józef
16- Wożniak Jerzy
17.Wiśniewski Marian
18.Zawadzki Zdzisław
19.Zemralska Maria

Zastępcy członków ZDZMP
1.Alwin Milena
2.Florkowski Tadeusz

1- Butz Wacław
2.Cichopek Edward
3.Dziedzic Józef
4.Janczak Maria
5.Kowalczyk Mieczysław
6.Lejzerowicz Józef
7.Łomnicki Leon
8.Olejnik Stanisław
9.Razowski Janusz

10.Rączka Krzysztof
11.Rożnowski Janusz

Skład nowo^ybrauego
Zarządu Dzielnicowego

ZMP - AGH

L. SkóraCzołówka pochodu ruszyła
Niech żyje 1 Maj!

Z pieśnią na ustach maszerują zesyoły.

żuazji, że jest siłą rewolucyjną gotową znieść
burżuazyjne porządki i spełnić swą historyczną
misję — wyzwolić polską klasę robotniczą z u-
cisku narodowego i społecznego.

Krew bohaterów przelana w czasie manifesta
cji w walce z zaborcą a potem w walce z sana
cją i bojówkami prawicy PPS, z faszystowskim
okupantem — utorowała drogę do odzyskania
niepodległości i do przyjaźni z awangardą mię
dzynarodowego proletariatu— KPZR.

Idąc w pochodzie pierwszomajowym, cały na
ród polski manifestował będzie wolę przyjaźni
ze Związkiem Radzieckim, Krajami Demokracji
Ludowej i narodami walczącymi o swą niepod
ległość i suwerenność.- W dniu 1 Maja złożymy
hołd chlubnym tradycjom polskiej klasy robot
niczej i zadokumentujemy swą siłę i zwartość
wokół PZPR.

Wysoko wznoszą  się  czerwone sztandary.

W pierwszomajowym
pochodzie

Święto 1 Maja w 1954 roku masy pracujące
obchodziły pod hasłem walki o podnie

sienie stopy życiowej człowieka pracy rzuco
nym przez II Zjazd PZPR.

Hasło to mobilizuje najszersze masy do walki
o podniesienie produkcji, stałe polepszanie ja
kości i wzbogacenia asortymentu towarów, o
obniżkę kosztów własnych, o postęp techniczny,
o pełne wykorzystanie wszechstronnej pomocy
Związku Radzieckiego. Dotychczasowy przebieg
podejmowania zobowiązań świadczy o tym naj
dobitniej. Zarówno klasa robotnicza, pracujące
chłopstwo, jak i inteligencja pracująca dają
wyraz zrozumienia polityki Partii poprzez rea
lizację zobowiązań 1 Majowych.
.  Uczelnie nie pozostają w tyle. Ilość podjętych
zobowiązań, ich różnorodność, a przede wszyst
kim produkc3rjny charakter dowodzi, że wyższe

"uczelnie ^iąo.yiy-sic w jjebii;v> ^uiniacii bulio-
wnictwa socjalistycznego, że tak studenci jak i
pracownicy naukowi rozumieją słowa tow. Bie-
ruta: Szybsze podniesievie stopy życiowej trze
ba wywalczyć i wypracować.

Wyższe Uczelnie wraz z klasą robotniczą po
witały święto 1 Maja nowymi osiągnięciami,
nowym wkładem w dzieło budowy lepszego ju
tra, pełniejszą realizacją podstawowego prawa
ekonomicznego socjalizmu.

1 Maj był przeglądem naszych osiągnięć,
przeglądem naszych sił wchodzących w skład
Avielkiego Obozu Socjalizmu, walczącego o trwa
ły Pokój.

TFśróc? maszemjącyeh bielą $if w słc^icu góralskie strój

Był rok 1890. Polska Klasa Robotnicza ugi
nająca się pod cięlarem ucisku społeczne
go i narodowego, mimo represji ze strony
zaborców i tak zwanych „praw wyjątko

wych" dla socjalistów, podejmuje walkę.
Organizacje polskiego proletariatu: II Plore-

tariat i Związek Robotników Polskich w odpo
wiedzi na hasła II Międzynarodówki o obcho
dach pierwszomajowych, wyprowadzają na uli
ce Warszawy, Łodzi, Żyrardowa, klasę robotni
czą. Przebieg manifestacji 1 Maja 1890 roku
przeszedł wszelkie oczekiwania. Ilość strajku
jących, jak i polityczne hasła rzucone w odez
wach II Proletariatu zmobilizowały masy pra
cujące do corocznego obchodu swego święta,
jako przeglądu sił polskiej klasy robotniczej i
więzi z międzynarodowym proletariatem.

Nie pomogły gwałty, aresztowania, katorgi,
nie pomogły burżuazyjne próby rozbicia klasy
robotniczej. Proletariat z coraz większą zwar
tością wychodzi na ulice miast i obwieszcza bur-

Przodownicy nauki i pracy społeczlfj.
Foto St. Stelaniezyn

CZASOPISMO STUDENTW AKADEMII GRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE
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Studenci i studentki, uczniowie i uczennice!
Opanowujcie gruntownie wiedzę, rozwijajcie swe zdolności, zdobywajcie
wysokie kwalifikacje zawodowe, uczcie się ofiarnej pracy dla Ojczyzny!



ba umieć zainteresować członków
, czasopismami technicznymi. I 46S^C1^ —-v

jedno, aktyw powinien wciągnąć do
pracy studentów I-szych lat, da im
to przygotowanie do studiów na la
tach wyższych.

Rozpatrzmy teraz zagadnienie na
szczególnym przykładzie koła przy
Zakładzie Geologii Fizycznej.

Gdy powstało ono mniei więcej rok
temu, rokowano mu wielkie iyidzie-
je. Koi. Sawicki, jako przewodniczą
cy zabrał się z wielkim zapałem do
pracy przy pomocy pracowników Za
kładu. Organizowano wycieczki, wy
głaszano referaty na temat budowy
geologicznej okolic Krakowa. Człon
kowie wykazywali wiele aktywności.
Zapał jednak okazał się słomiany.
Już z początkiem tego roku Koło za
częło podupadać. Jedną z przyczyn
tego stanu rzeczy był słabo zdany
egzamin z geologii dynamicznej. Kie
rownictwo doszło do wniosku, że
członkowie zbyt dużo czasu poświę
cają pracy w Kole, a za mało stu
diom, co w rezultacie spowodowało
zahamowanie działalności Koła. Był
to krok z gruntu fałszywy, nikomu
przeciej jeszcze praca nad rozszerza
niem swych wiadomości nie przesz
kodziła w nauce. Trzeba było tylko
powiązać prace Koła z zagadnieniami
poruszanymi na wykładach. Dałoby
to niewątpliwie dobre wyniki. Dużą
winę ponosi tu koi. Sawicki, który
z powodu choroby \vvcofał się zu
pełnie z pracy na Kole, a nie uwa
żał za stosowne przekazać jej komuś
i z dobrego organizatora i aktywi
sty stał się jedynie fikcyjnym człon
kiem.

To były błędy. Zajmijmy się teraz
osiągnięciami. •

Z przyjemnością możemy zanoto
wać fakt, że Koło „budzi" się z zimo
wego letargu. Dotąd konkretnie pra
cą zajmowali się nieliczni członkowie
jak np. koi. Poprawa i koi. Ryka,
którzy pracowali nad mapami w Za
kładzie Geologii Fizycznej oraz koi.
Ślizowska zajmująca się znowu o-
znaczaniem amonitów w Zakładzie u
prof. Biedy. Obecnie nowy zarząd
wybrany na zebraniu dnia 1. IV. br.
z koi. Rutkowskim jako przewodni
czącym rozłożył pracę na wszystkich
członków, którzy będą dokonywali
pomiaru ciosu, zajmowali się zbiera
niem i opracowywaniem fauny itd.
W projekcie są również wycieczki je
dnodniowe oraz dwie dłuższe: Za
wiercie, Okolice Andrychowa.

Na zakończenie nie pozostaje mi
nic innego jak tylko życzyć tak za
rządowi jak i wszystkim członkom
pomyślnych wyników w ich dalszej
pracy!

Jednym z ciekawszych odcinków
.życia studentów naszej Akademii jest
praca kół naukowych. W ciągu osta
tniego roku powstało ich wiele, a ró
żnorodność ^agadnień opracowywa
nych w tematach ich programów do
brze świadczy o zainteresowaniu
członków.

Zbliża się koniec roku akademic
kiego, warto więc p^dsumować do
tychczasowe wyniki pracy, z których
należałoby następnie wysnuć wnioski
co do dalszych poczynał! na tym od
cinku.. '

Przede wszystkim musimy zanoto
wać liczebny wzrost poszczególnych
ogniw. Skok z 20 na 32 koła działa
jące obecnie, to sukces, z którego
możemy być dumni. Pocieszający jest
również fakt, że młodym naukowcom
przyszły z pomocą władze uczelni,
partia oraz aktyw ZMP-owski. Oczy
wiście są tu pewne niedociągnięcia
wynikający z niedoświadczenia, ale z
czasem trudności zostaną pokonane.
Aby jednak je usunąć trzeba naj
pierw poddać je jeszcze szczegółowej
analizie.

Przede wszystkim trzeba sprecyzo
wać cele i zadania, a następnie za
stanowić się nad środkami.

Niewątpliwie głównym celem dzia
łalności kół naukowych jest przygo
towanie studentów do samodzielnej
pracy naukowo badawczej. Spraw
dzianem okazało się, że nie wszyscy
członkowie kół brali w niej udział.
Cóż to oznacza? brak doświadczenia
w posługiwaniu się materiałem nau
kowym, obawa przed odpowiedzial
nością za napisane twierdzenia. Ja
kie stąd wnioski na przyszłość?! Otóż
trzeba zerwać z dotychczasowym sy
stemem pracy, opierającym się głów
nie na wygłaszaniu referatów przez
poszczególnych członków, będących
streszczeniem książek i przerzucić się
do referatów będących wynikiem
własnych spostrzeżeń i obserwacji.
Trzeba umożliwić młodzieży zapo
znawanie się w laboratoriach i pra
cowniach naukowych z problemami
danej dziedziny do czego oczywiście
potrzebna jest pomoc i opieka po
szczególnych katedr, które winny u-
dostępnić młodzieży korzystanie z •
pomocy naukowych jak również po
winny służyć radą i doświadczeniem
w rozwiązywaniu trudniejszych pro
blemów.

Taki system pracy zapewni kołom
aktywnych, myślących członków, za
miast znudzonych słuchaczy. Trzeba
wykazać również ścisłe powiązanie
teorii z praktyką przez organizowa
nie wycieczek do zakładów pracy,
przez nawiązanie współpracy z klu
bami Techniki 1 Racjonalizacji, trze

Jak pracują
Koła naukowe

danie jej pełnego zaufania, ażeby
trudności mogły być usunięte we
właściwym czasie i na właściwej pła
szczyźnie.

Przykładem ewolucji jaką może
przejść rók studencki posiadający
dobry aktyw młodzieżowy stale
współpracujący z Dziekanatem, jest
obecny II rok Naszego Wydziału.
Rok ten rozpoczynając studia skła
dał się z elementów bardzo zróżnico
wanych i był rokiem trudnym do
prowadzenia. Jednakże praca włożo
na przez profesorów, asystentów i
opiekunów, a przede wszystkim do
brze zorganizowana pomoc Koleżeń
ska, często sięgająca poza zwykłe
formy, d^prowadziła do minimalne
go odsiewu oraz spowodwała, że rok
przestał być trudnym. Oczywiście nie
można twierdzić, że wszystko jest
dobrze, tym niemniej pozostały już
tylko jednostki sprawiające kłopot,
a przecież jeszcze nie tak dawno ak
tyw młodzieżowy na tym roku wkła
dał olbrzymi wysiłek w organizowa
nie kółek samokształceniowych, u-
dzielał wyjaśnień koleżankom i kole
gom, których trudno było nagiąć do
obowiązujących przepisów, czy wal
czył o uzyskanie stypendium dla ko
legi, którego dochody ojca były wy
sokie, a pomoc z jego strony żadna.

Analizując zagadnienie odpadu i
odsiewu staje się jasnym, że nawet
duży wysiłek ze strony władz wy
działu daje ograniczone wyniki, na
tomiast pomoc koleżeńska tak w za
kresie nauki jak i wychowawczym
sprowadza odsiew do minimum, a
więc tylko do studentów mało zdol
nych czyli nienadających się na stu
dia wyższe.

Dziekan Wydziału Ceramincznego
Dr inż. M. Budkiewicz

uratowania studenta nie tylko w da
nej sesji, ale często powodują wyró
wnanie podstawowych braków, co w
rezultacie pozwala na osiąganie sta
łych pozytywnych wyników. Osobne
zagadnienie stanowią studenci koń
czący szkołę średnią na prowincji.
Nie mają oni równego startu w sto
sunku do studentów z dużych miast.
Zorganizowana opieka koleżeńska dla
tego rodzaju studentów, zwłaszcza na
pierwszych latch studiów, ma duże
znaczenie na wielkość odsiewu.
Współpraca pomi^dzy Dziekanatem
a przedstawicielami młodzieży zazę
bia się na wielu kluczowych odcin
kach życia wydziału, powodując u-
suwanie przeszkód, które hamują o-
siąganie dobrych wyników. Z tego
zakresu można wymienić zagadnienie
obsady stanowisk starostów lat i
grup przez odpowiednich studentów.
Sprawa ta może być załatwiona w
sposób właściwy tylko w ścisłym
kontakcie z młodzieżą. Następną
kwestią dużej wagi jest sprawa stu
dentów, którzy nie potrafią pogodzić
naukę z pracą społeczną. Należy tu
dostatecznie szybko reagować, by
student nie znalazł się w sytuacji bez
wyjścia na odcinku wyników w nau
ce. Jest rzeczą oczywistą, że organi
zacje młodzieżowe kontrolują we
własnym zakresie podobne sytuacje,
jednakże inicjatywa wtadz wydzia
łu czasami jest konieczna Znalezie
nie rozwiązania sytuacji, w której z
jednej strony bierze się pod uwagę
osiągnięcia Wydziału np. w zakresie
imprez widowiskowych, z drugiej zaś
wchodzi w rachubę egzystencja na
Uczelni studenta zbyt obciążonego
pracą organizacyjną, nie jest tatwa.
W tej sprawie musi istnieć bardzo
ścisły kontakt z młodzieżą i posia

W latach 1951/52 i 1952/53 Wydział
Ceramiczny należał do Wydziałów o
najniższym odsiewie na Uczelni. Do
wodem tego faktu może służyć stan
ilościowy obecnego III roku, który
posiadał 14G studentów, a więc nie
znacznie mniej od zaplaowanej liczby
na pierwszy rok studiów. Na tle kil
kuletnich doświadczeń wydaje się
celowym przeanalizowanie czynni
ków, które odegrały decydującą rolę
w tym zjawisku oraz podkreślenie u-
działu młodzieży w walce o obniże
nie odpadu i odsiewu.

Wydział Ceramiczny w wymienio
nych latach był wydziałem małym.
Sytuacja ta umożliwiała bardziej
głębokie podejście do spraw młodzie
żowych, a nawet pozwalała na pro
wadzenie niektórych studentów przy
użyciu metod bardziej wnikliwych,
mający czasem charakter indywi
dualnej pomocy. Normalne metody
jakimi może posługiwać się Dzieka
nat nie zawsze pozwalają, zwłaszcza
na dużych wydziałach, na dostatecz
nie jasne poznanie wyników osiąga
nych przez studentów. Sesja egzami
nacyjna dostarcza wprawdzie dane
obrazujące bieżącą sytuację na po
szczególnych latach studiów nie od
zwierciedla jednak istotnych warto
ści studentów słabszych. Należy zdać
sobie sprawę, że wśród zaliczających
sesję istnieje pewien procent studen
tów, którzy notę pozytywną uzyska
li z pewną dozą szczęścia lub przy
użyciu metod „specjalnych". Do tej
ostatniej kategorii, na szczęście nie
licznej, należą studenci poświęcają
cy wiele czasu „metodom zdawania
egzaminu" niż w przygotowaniu się
do sesji. Dziekanat poza wynikami
napływającymi z Katedr uzyskuje
właściwy obraz studenta z wypowie
dzi profesorów i asystentów oraz z
narad produkcyjnych. Jednakże ta
droga jest skomplikowana i dopiero
sesja egzaminacyjna uwidacznia isto
tny stan i to wówczas kiedy może
być zapóźno na udzielenie pomocy.
Bardzo poważną rolę w tej sprawie
winni odgrywać opiekunowie grup,
którzy jednak pracują bardzo nieró
wno. Z tego powodu Dziekanat po
siada dokładne informacje o pracy
pewnych grup studenckich, nato-

• miast, o ite opiekun • nie—ma uzdol
nień wychowawczych, niewiele wie
o jego podopiecznych. Zapobieżenie
tego rodzaju zjawisku nie zawsze
jest możliwe, gdyż często przy ma
łej ilości asystentów na Wydziale,
możność wymiany czy uaktywnienia
opiekuna Jest ograniczona.

Wielkość odpadu i odsiewu jest
związana z jednej strony z trudnoś
ciami jakie student spotyka w nau
ce, a z drugiej strony wiąże się z sy
tuacją materialną i kłopotami oso
bistymi. Mierne wyniki osiągane w
nauce są spowodwane brakiem u-
zdolnień, niedostatecznym przygoto
waniem do studiów wyższych wzglę
dnie lekceważeniem swoich obowiąz
ków na Uczelni. Stan materialny od
grywa również poważną rolę, jed
nakże nie jest obecnie zasadniczym
problemem, gdyż ze stypendiów ko
rzysta 81,9"/i studentów Uczelni, a
wynikiem niedociągnięcia na tym
odcinku są zawsze usuwane.

Wyniki w nauce osiągane przez
studenta oglądane na papierze w ra
mach statystyki Dziekanatu nic nie
mówią o przyczynach obiektywnych,
które wpłynęły na złe postępy. Część
z tych przyczyn może znać profesor
względnie asystent lub opiekun, na
tomiast na pewno istotny stan zna
dobry aktyw młodzieżowy. Należy tu
podkreślić specjalnie rolę starostów,
którzy tnają możność osobistej ob
serwacji kolegi na wykładach czy
ćwiczeniach względnie mogą zasięg
nąć opinii u wspóllokatorów dane
go studenta. Jasnym jest, że stały
kontakt władz wydziału z przedsta
wicielami młodzieży pozwala na wła
ściwe rozpoznanie sytuacji i zorga
nizowanie w odpowiednim czasie

pomocy.
Wydziały dobrze pracujące mają

stosunkowo niski odpad i odsiew na
ogół mieszczący się w granicach do
10 proc. Uzyskanie l^pszych wyni
ków, a więc zejście do paru procent,
może być uzyskane przy sprawnym
funkcjonowaniu wszystkich ogniw
organizacyjnych wydziału, a przede
wszystkim aktywnego udziału mło
dzieży. W walce tej uratowanie każ
dego studenta ma decydujące znacze
nie. Opieka nad studentem winna do
tyczyć w równym stopniu pomocy
w nauce jak i wciągnięcia opuszcza-
ącego się studenta w życie koleżeń-
;kie i atmosferę panującą na roku.
W zasięg odsiewu wchodzą najczę
ściej studenci, których ogólnie okre
śla się jako słabych. Studenci słabi
lub bardzo słabi niechętnie korzysta
ją z pomocy katedr, natomiast skwa
pliwie przyjmują je ze strony kole-
;ów. Pomoc koleżeńska prowadzi do

Dziekanat współpracuje z
iv walce o zmniejszenie odsiewa

we, oparte o najnowsze zdobycze
techniczne. O tym jak ważna jest
ekspoatacja odkrywkowa niech
świadczy fakt, że w ZSRR około
50 proc.'wydobycia przypada na
kopalnie odkrywkowe i procent
ten z roku na rok rośnie.

Konferencja Techniczna była u
nas pod hasłem wzrostu wydaj
ności i mechanizacji robót od
krywkowych. Opracowano 10 re
feratów, z czego 8 przypada na
III rok, a 2 na II. Referaty były
na dobrym poziomie, niemniej je
dnak dyskusja nie spełniła swo
jego zadania. Do referentów kie
rowano głównie pytania, nawet
koledzy, którzy opracowywali te
same tematy, nie zdobyli się na
nic ciekawego.

Odczytano trzy refraty, koi.
koi. Tokarczyka, Łopaty i Bed
narskiego. Mówiły one o eksplo
atacji, jakości urobku i obróbce.

Wielą pomocą dla nas były
wskazówki udzielane przez Za
kład, a w szczególności przez ad-
junkta mgr Sobolewskiego, które
go główną zasługą jest to, że w
ogóle wzięliśmy udział w Konfe
rencji, gdyż pisanie prac szło
bardzo opornie z powodu wro
dzonego lenistwa wielu kolegów
i braku literatury krajowej.

Wielki mamy żal do kolegów z
kursu magisterskiego, którzy
wcale nie przystąpili do konfe
rencji a szkoda, mogliby wzboga
cić swoje wiadomości i nam po
móc.

Ale jeżeli ktoś nie chce, to tru
dno.

Na podstawie  korespondencji

M. Bocheńskiego

Od Redakcji
Przypominamy, że lokal Re

dakcji mieści się to łączniku mtę-
dzy blokami At i A. Korespon
dencje prosimy dostrczać w go
dzinach dyżurów (codziennie od
13 do 15). Przypominamy rów
nież, że prenumeraty tndytoidunl-
ne i zbiorotoe można zamaiciać
bezpośrednio u nas.

Prosimy o nadsyłanie do redakcji
nie tylko artykułów, ałe i ciekawych
zdjęć i rysunków,

REDAKCJA '

Sekcja Eksploatacji Odkrywko
wej na wydziale Górniczym liczy
około 250 studentów na wszyst
kich latach kursu inżynierskiego
i magisterskiego. Jest to młoda
sekcja, powstała dopiero w miarę
zapotrzebowania w przemyśle na
górników odkrywkowców, ponie
waż metoda ekspoatacji odkryw
kowej nie była dotychczas w Pol
sce rozwinięta. Węgla kamienne
go nie eksploatowaliśmy odkryw
kowo, a kamień budowlany nie
odgrywał tak ważnej roli w bu
downictwie jak obecnie. Obróbka
kamienia była przeważnie ręczna.
Obecnie do produkcji wchodzą
maszyny i gigantyczne wprost u-
rządznia o jakich nie mogliśmy
marzyć dawniej i jakich nie da
się zastosować np. w eksploatacji
podziemnej, gdzie wielkość urzą
dzeń krępowana jest wysokością
pokładu i szerokością chodnika.

Dlatego stoją przed nami po
ważne zadania, aby w większym
stopniu zmechanizować dotych
czasowe kopalnie i zakładać no-

Konferencja techniczna u odkrywkarzy

Waszkiewicz, I sekretarz Komitetu
Uczelnianego PZPR tow. Monkie-
wicz i członek Zarządu Głównego
ZMP tow. Skrobalek.

Dyskusja stanowiła niezwykle cen
ne dopełnienie referatu tow. Lejzero-
wicza, niejednokrotnie wysuwane
kwestie były gorąco omawiane przez
następnych dyskutantów.

Nie chciałbym abyście z mojego
artykułu wynieśli wrażenie, że Kon
ferencja była jednym pasmem nudy
i udręczeń jakim jest nie jedno ile
zorganizowane zebranie grupy czy
roku. Cały czas trwania Konferencji
pulsował życiem i zainteresowaniem
omawianych, a niezwykle ważnych
dla nas wszystkich kwestii, obfito
wał on poza tym w wiele wesołych
momentów, jak na przykład rozno
szenie ukazującej się w czasie trwa
nia Konferencji „Błyskawicy". Każ
dy numer omawia! na wesoło niektó
re punkty dyskusji i bardzo trafnie
charakteryzował każdego dyskutan
ta.

Należy podkreślić bardzo dobrą or
ganizację Konferencji — dowodzi o
tym omawiana już „Błyskawica",
dekoracja sali, zradiofonizowanie, no
i między innymi zerwane ze stałym
opóźnianiem rozpoczęcia zebrań —
Konferencja rozpoczęła się punktual
nie, a spóźniający się koledzy byli
odprowadzani na miejsce pełnymi
wymowy spojrzeniami.

Wielki entuzjazm wywołały prze
mówienia studentów zagranicznych
z Korei, Czechosłowacji, i Bułgarii
studiujących na AGH, którzy po
zdrowili konferencję 1 całą młodzież
naszej uczelni.

Do późnego wieczora trwały obra
dy Konferencji.

Konferencja wybrała Zarząd Dziel
nicowy ZMP i na swym pierwszym
posiedzeniu Zarząd Dzielnicowy wy
brał Prezydium w składzie:

1)Lejzerowicz Józef  — przewo
dniczący....-

2)Zawadzki Zdzisław — St. lnstr.
organizacyjny

3)Kowalczyk Mieczysław — St.
instr. agitacji i propagandy

4)Wocial Józef
5)Wiśniewski Marian
6)Zemralskr Maria'

7) Butz Wacław.
A. Czarneckl

(Dokończenie ze ełr. 1)

szej uczelni, poza tym przedstawi
ciele Zarządu Uczelnianego ZMP i
koledzy zagraniczni.

Tow. Lejzerowicz Józef, przewo
dniczący ZD ZMP w referacie spra
wozdawczym omówii każdą dziedzi
nę naszego życia na uczelni, poddał
ostrej krytyce pracę wielu kól ZMP-
owskich, wykazał, że niejednokrot
nie panuje w kołach „galaretowa-
tość" — wewnętrzne osłabienie or
ganizacji będące wynikiem ziego sty
lu pracy lub też nieraz ukrytej dzia
łalności wrogich jednostek. Wskazał
ponadto na niski stan czytelnictwa
prasy partyjnej i organizacyjnej, co
bynajmniej nie wpływa dodatnio na
poziom naszych wiadomośmi a za
kresu nauk społecznych. Wśród po
ruszanych zagadnień były też spra
wy absencji na wykładach i ćwicze
niach (studenci Geologoii opuścili w
ostatnim okresie 1100 godzin), ziego
stosunku do egzaminów i kolo
kwiów, sprawy Kół Naukowych (ich
ilość znacznie wzrosła), Konferencji
Technicznej, stale podnoszącego się
poziomu Szkolenia Wojskowego i
wiele wiele innych.

Na osobną uwagę zasługuje stan
naszego życia kulturalnego. Stoi ono
w wielu wypadkach na wysokim po
ziomie, jednak nie jest dobrze, gdy
dzieje się to kosztem słabych wyni
ków w nauce aktywistów kultural
nych i człoków zespołów. Te sprawy
nie mogą ze sobą kolidować, należy
pogodzić naukę z pracą społeczną.

Po wygłoszonym referacie I spra
wozdaniu Komisji Rewizyjnej w
dyskusji głos zabrało 32 delegatów,
występując z bardzo słusznymi
wnioskami i poprawkami dla nowe
go Zarządu.

Między innymi poruszane były
niewykorzystane przez organizację
środki dogłębnego i twórczego po
znawania wiedzy przez studentów,
sprawa samodzielnego podnoszenia
poziomu politycznego członków ZMP,
warunki bytowo-materialne studen-

* tów, praca kulturalno-masowa i
sporto\ya, wskazana na szereg osią
gnięć i braków, które w swej pra
cy za ubiegły okres sprawozdawczo-
wyborczy posiadał ustępujący Za
rząd Dzielnicowy. Cenne wskazówki
do pracy w organizacji ZMP-owskiej
dali w swych przemówieniach Se
kretarz Komitetu Miejskiego tow.

IV Konferencja sprawozdawczo-wyhorcza
ZD — ZMP
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Jeszcze
o chuligańs^wie
W dzisiejszym artykule chcę

mówić nie o samych chuliganach
i ich wyczynach, ale o formach
walki z nimi. O tym co to są za
ludzie i jakie są ich wyczyny wie
my już z referatu ob. Rektora na
szej Akademii, a także z życia
prywatnego- Chodzi mi głównie o
to, jak zaradzić rozszerzaniu się
chuligaństwa. Jak dotychczas for
ma walki z tymi typami jest nie
odpowiednia. Ogranicza się prze
ważnie do kar administracyjnych^
jak nagana ostrzeżenia, czy skre
ślenie z listy studentów. Rzadko
natomiast zdarza się, żeby wyczy
ny chuligańskie były omawiane
na grupach czy kołach ZMP. O
wszystkim mówi się na naradach
ZMP-owskich ale o chuligaństwie
prawie wcale. Jeżeli w walce z
chuligaństwem wykorzystamy ta
kie czynniki jak radiowęzły, bły
skawice to na pewno będą rezul

taty.
Drugą rzeczą,  o której chciał

bym jeszcze powiedzeić  to brak
rozrywek kulturalnych w świetli
cach naszych Domów Akademie--
kich.

Mimo tego, że mamy na każdym
Wydziale zespół artystyczny mo
żemy organizować odczyty, wy
świetlać filmy, rozwijać czytelnic
two, to jednak nasze świetlice
śpią, a studenci szukają rozrywki
w wódce i kartach. Szczególnie
karciarstwo rozwija się nagmin
nie, dlatego przydałoby się, aby
samorządy Domów Akademickich
wprowadziły ostrzejszą dyscypli
nę a z drugiej strony ożywiły ży
cie świetlicowe.

Leon Jankowski

cały ciąg wykładu. Wydaje się rze
czą dziwną by mimo próśb zachowy
wali się w podobny sposób studenci,
gdyż  z mianem tych ostatnich w
żadnym wypadku nie licuje.

Jerzy Drozdowski
Wydz. Elektryfikacji  rok I

korespondent

Chór Wydziałowy
Metalurgów

Stan osobowy z chwilą zorgani
zowania chóru wydziałowego był
zadawalający. Uważałem wówczas,
że mamy szansę wyćwiczyć kilka
piosenek o odpowiednim poziomie
artystycznym. W rozmowach z ko
legami przekonałem się, że istnieje
różnica zdań. Jedni uważali rzecz
rozwoju i osiągnięć za fakt zisz-
czalny przy odpowiedniej ilości
włożonego wysiłku, inni zaś stali
na stanowisku wręcz przeciwnym.
Negowali wprost możliwość naszej
egzystencji. Do takich należy koi.
Makaran, który mało tego, że sam
nie bierze udziału w życiu naszego
chóru, to jeszcze innnych skłania
do opuszczania prób. I znajduje
posłuch. Jako przykład weźmy so
bie koi. Zastawniaka (II Met.) któ
ry dotychczas przychodził regular
nie na próby, a z chwilą „bliższej
znajomości" z koi. Makaranem prze
stał w ogóle przychodzić.

Koi. Makaran, trzeba wiedzieć o
tym, że chór wydziałowy został nie
dawno zorganizowany i jako taki
nie ma jeszcze doświadczenia w
swej pracy. Dlatego też błędy po
pełnione z braku doświadczeń nie
powinny Was upoważniać do wysu
wania jakichkolwiek twierdzeń, któ
re ujemnie działają na kolegów
chcących pracować, a tym samym
na całokształt pracy nzszego chó

ru. (G. C.)

Jeśli by ktoś spytał któregokol
wiek z nas czy uważa się za czło
wieka kulturalnego to niewątpliwie
na twarzy zawitałby mu wyraz nie
tyle zdziwienia i zaskoczenia ile ra-.
czej oburzenia. Jakto?! Czy student
wyższej uczelni jest człowiekiem
kulturalnym? Pytanie chyba zbyte
czne. Jak wogóle można posądzać o
brak kultury człowieka, który po
pewnym stosunkowo którtkim cza
sie ma stanąć jako inżynier w sze
regach naszej kadry inteligenckiej.
Dalsze komentarze są chyba zbyte
czne... Takby się mogło zdawać i tak
powinno być! Ale niestety...

Jest właśnie to ale, które nie po
zwala w pełni utrzymywać tego
twierdzenia. Musimy sobie powie
dzieć szczerze, że z odpowiadającym
studentowi prawdziwie kulturalnym
zachowaniem się i postępowaniem
jesteśmy, i to dosyć mocno, na ba
kier. Połamane krzesła, pornografi
czne rysunki w ubikacjach itp. to
dowód chuligaństwa. Ale niekultu
ralne zachowanie się to pierwszy
stopień do niego, to przedszkole chu
ligaństwa.

Temu ostatniemu wypowiedzieliś
my otwartą, bezlitosną walkę, dla
tego też należy likwidować drogi doń
wiodące. Trudno i trochę śmieszne
jest uczyć dobrze zachowywać się
studentów na wyższej uczelni, no
ale skoro są studenci, którzy tej ce
chy nie posiadają, należy to c^ynić
jak najwcześniej.

Przykład wybitnie niekulturalnego
zachowania się mieliśmy w dniu
25. III. br. Inaczej nie' można na
zwać zachowania się grupy studen
tów, która stojąc pod drzwiami je
dnej z sal wykładowych hałasowała
w niemożliwy sposób. Regulamin po
rządkowy naszej uczelni wyraźnie
zabrania wszelkich hałasów na kory
tarzach, ze względu na możliwość
zakłócania spokoju. Oczywiście nie
obchodziło to nic a nic naszą „grup
kę". Wiemy wszyscy dobrze jak ha
łas przeszkadza w słuchaniu wy
kładu. Ale mimo kilkakrotnych próśb
prof. Kurzawy uspokojenia towarzy
stwa i interwencji kilku kolegów,
gwar i śmiechy dochodziły nas przez

A gdzie huCtuia?

chłopskich. Te duże wyniki w go
spodarce rolnej osiągnięto dzięki
kierownictwu Partii przy bratniej
pomocy Związku Radzieckiego, co
pozwoliło przekształcić gospodar
kę rolną w oparciu o bazę socja
listyczną z zacofanej na nowocze
sną i zmechanizowaną.

Postęp w dziedzinie kultury i
oświaty w ciągu pierwszej pięcio
latki był ogromny. Wydatki pań
stwa na te cele w tym okresie wy
nosiły 3 miliardy lew.

Te wspaniałe wyniki, które na
sza Partia osiągnęła we wzmoc
nieniu władzy ludowej, w socjali
stycznym uprzemysłowieniu kra
ju, w zwycięstwie ruchu spół
dzielczego na wsi, w rozwinięciu
socjalistycznej kultury i nieprzer
wanym wzroście stopy życiowej
mas pracujących potwierdzają
słuszność polityki Partii Komuni
stycznej.

Dyrektywy VI Zjazdu Partii dla
drugiego planu 5-letniego przewi
dują wzrost ogólnej produkcji
przemysłowej do końca 1957 r. o
60 proc. w porównaniu z 1952 r.
Równocześnie przewiduje się
wzrost produkcji rolnej o 66 proc.
W gospodarce rolnej głównym za
daniem jest dalsze powiększenie
wydajności wszystkich kultur rol
niczych nie pozostawiając w tyle
gospodarki hodowlanej.

Wykonanie zadań postawionych
przez VI Zjazd Partii zapewni
dalsze planowe rozwinięcie gospo
darki narodowej, szybkiego zbu
dowania socjalizmu w kraju, co
prowadzi do urzeczywistnienia
głównego zadania drugiej pięcio
latki — szybkiego podniesienia
stopy życiowej mas pracujących.

Historyczne zadania stoją przed
KPB i całym narodem bułgar
skim. Naszą droga oświetlona zo
stała przez uchwały VI Zjazdu.

Pod kierownictwem sławnej Ko
munistycznej Partii Bułgarii, pod
niezwyciężonym sztandarem Mar
ksa, Engelsa, Lenina, Stalina na
ród bułgarski nadal będzie kro^~
czył drogą socjalizmu.

Bajraktarow Chaszim

Dnia 3 marca 1954 r. po 6-dnio-
wej owocnej pracy zakończył swo
je obrady VI Zjazd Komunistycz
nej Partii Bułgarii. Jego uchwały
są wspaniałym programem dla
zwycięstwa socjalistycznego bu
downictwa, dla szybkiego podnie
sienia materialnego i kulturalne
go poziomu ludu pracującego.

VI Zjazd jest jasną manifesta
cją zdecydowanej jedności Partii-
organizatorki wszystkich zwy
cięstw narodu bułgarskiego.

VI Zjazd był jasną manifestacją
żywotności generalnej linii nakre
ślonej przez V Zjazd Partii.

Pierwszy plan 5-letni uchwalo
ny przez V Zjazd został wykona
ny przed terminowo w ciągu czte
rech lat.v

W pierwszej 5-cio łatce przezna
czone było 44,5 miliarda lew na
budownictwo inwestycyjne, przy
tym trzeba zaznaczyć, że najwię
ksza część była przeznaczona na
przemysł. W jednym tylko 1951 r.
50 proc. całego nakładu przezna
czone było dla przemysłu, a z tego
dla przemysłu ciężkiego 42 proc.

W wyniku tego wzrosły ogro
mnie fundusze wszystkich gałęzi
gospodarki narodowej, a to głów
nie przemysłu, szczególnie prze
mysłu ciężkiego.

Główną cechą naszego uprze
mysłowienia jest rozwój przemy
słu ciężkiego — rozwój środków
produkcji.

Nasz kraj zaczął przekształcać
się w kraj metalu i budownictwa
maszynowego, kraj przemysłu ele
ktrotechnicznego, chemii, węgla i
nafty.

W szybkim tępię rozwija się
również nasza gospodarka rolna —
w 1951 r. zwiększyła się produk
cja pszenicy w porównaniu z r.
1939 o 41 proc, słonecznika o 63
proc, bawełny o 225 proc, buraka
cukrowego o 268 proc.

Wspaniałe są osiągnięcia wsi
bułgarskiej w dziedzinie kolekty
wizacji rolnictwa. Spółdzielnie
produkcyjne posiadają 60,5 proc.
ogólnej powierzchni uprawnej i
zrzeszają 52,3 proc.  gospodarstw

Bułgaria w drodze do socjalizmu

Prezydium MRN w Krakowie
wytypowało ten właśnie łom ja
ko wysypisko śmieci i z każdą go
dziną zostaje on coraz bardziej za
sypany. Jest to czyn zasługujący
na jak największe potępienie. Na
leży to bezwzględnie wstrzymać,
przenieść wysypywanie śmieci w
inne miejsce, a łom odczyścić, u—
chronić go od dalszego zniszcze
nia i utworzyć z tego miejsca re
zerwat geologiczny.

mgr Janusz Horzemski

cach geologicznych przez W. Kuź-
niara, S. Zaręcznego, Panowa, M.
Książkiewicza, S. Dziułyńskiego i
wielu innych.

Łom Smoleńskiego od tuieZu już
lat stanowi cel stałych wycieczek
studentów geologii, geografii, pa
leontologii, mineralogii i petro
grafii, górnictwa, surowców cera
micznych, prowadzonych przez
zakłady naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Akademii Córni-
czo-Hutniczej, Uniwersytetu War
szawskiego i innych placówek
naukowych. Jest on doskonałym
poligonem do całego szeregu ćwi
czeń geologicznych wszystkich ty
pów, jest jedynym miejscem w
okolicach Krakoica, gdzie można
z taką wyrazistością i bezpośre
dniością zademonstroicać od razu
tyle zagadnień geologicznych, jest
jedyną tego rodzaju pomocą nau
kową, geologicznym laboratorium.

Dzisiaj kiedy przed geologią są
postawione tak ogromne zagadnie
nia natury gospodarczej, kiedy
kładzie się szczegółny nacisk na
utworzenie kadry fachowej magi
strów, inżynierów i technikóto,
wartość tego stanmińska wzrasta
niewspółmiernie właśnie dzięki
temu, że znajduje się on na miej
scu w samym Krakowie, w mie
ście gdzie na najwyższych uczel
niach znajdują się wydziały nauk
geologicznych, górniczych, tech
nika tego typu itd.

Łom Smoleńskiego stał się za
tem zabytkiem przyrody nieoży
wionej, i jako taki musi podlegać
całkowitej ochronie.

W ramach współpracy ZD ZMP
AGH z Zarządem Zakładowym
ZMP Huty im. Lenina, wydział

"Elektryfikacji nawiązał kontakt
z Obiektem 64 Huty. Współpracę
rozpoczęto w listopadzie ub.' roku
i rozwijała się ona zasadniczo w
następujących kierunkach:

1)Wymiana metod pracy orga

nizacyjnej
2)Współpraca na polu kultu

ralnym
3)Współpraca na polu sporto

wym.
Osiągnięto lepsze wyniki w

pracy organizacji ZMP-owskiej
Obiektu, zacieśniono więzy przy
jaźni pomiędzy studentami a mło

dzieżą Kombinatu.
Obecnie Koło ZMP Obiektu 64

należy do przodujących kół Huty

im. Lenina.

Na podstawie korespondencji
koi. koi. T. Fiołka, M. Kowalskie
go, Z. Wiatra i J. Dylewskiego.

Z inicjatywy prof. Leskiewicza
III rok wydz. Mechanizacji zwie
dził Zakłady Metalurgiczne im.
Lenina w Nowej Hucie.

Ruch jak w wielkim mieście.
Jesteśmy oszołomieni rozmachem
budowy. Zwiedzamy walcownię,
zgniatacz-olbrzym oraz obiekty
będące już w ruchu. Dowiaduje
my się o nowych metodach sto
sowanych na budowlach kombi
natu, zapoznajemy się pokrótce
z planami.

Mamy nadzieję, że wycieczki
takie będą organizowane częś
ciej, gdyż pozwalają one zapoznać
się z najnowszymi zdobyczami
techniki i utrwalają wiadomości
zdobyte na studiach.

Ci, którzy byli, też nie wszyscy
pracowali jak powinni. Może im
brak uświadomienia, a może po
prostu — lenistwo.

I  rok  Geol.-Poszuk. TÓwnież
pracował w Nowej Hucie.
•   Wyróżnili się koi. koi. Połto-
yńcz,  Gabzdyla, Puchala i inni.

Wielu jednak kolegów nie po
jechało. Np. koi. Gieślik wolał
być na meczu niż w Nowej Hu
cie, koi. Burda Stefania również
nie uzasadniła powodu nieobec
ności, koi. Strzałki Danusi ma
musia nie chciała puścić... Takich
i tym podobnych przykładów mo
glibyśmy dać jeszcze ^iele.

Wydział Geodezji pracował na
terenie wielkich pieców. Warun
ki były trudne mimo to nikt z nas
nie narzekał i nie stracił ochoty
ani zapału do pracy.

Oceniając prace zespołu, tru
dno wyróżnić kogoś specjalnie.
Wspomnieć należy o takich kole
gach jak koi. koi. Smolarski, Ba-
zarnik, Nowaczek, Jachimski,
Mańka, którzy dali naprawdę
przykład ofiarnej pracy. Słowa
uznania należą się koi. Jaśkow-
skiemu, który w znacznym stop
niu przyczynił się do właściwej
organizacji pracy. Koleżanki rów
nież nie zostały w tyle. Wśród
nich wyróżniła się koi. Korczyk.

•   Kierownictwo obiektu  oceniło
naszą pracę na bardzo dobrze.

Jesteśmy dumni, że choć w mi
nimalnej części, przyczyniliśmy
się do budowy Nowej Huty.

Studenci w Nowej Hucie

po dziś dzień na całej powierz
chni.
Innym ważnym elementem tego
stanoiuiska są zjawiska tektoniki
uskokowej, obejmujące w pieno-
szym rzędzie trapienie skaliste.
Nie tylko one tu są i da się je
stwierdzić z rozważań teoretycz
nych, nie tylko da się je zobaczyć
wprost na profilu ściany, odkryw
ki, ale da się po nich poprostu
chodzić, a nawet skakać jak po
schodach. Patrzymy się na nie nie
tak jak na profilu, na płaszczyźnie
rysunku, czy ściany, lecz widzimy
je przestrzennie, z boku, z góry,
możemy je zmierzyć w każdym
kierunku. Jest to wyjątkowe te
go rodzaju miejsce, gdzie teoria
może być udokumentowana prak
tyką w najlepszym wydaniu, gdzie
dla wielu studiujących geologię
mgliste niekiedy pojęcie uskoku
staje się naprawdę jasne, proste,
oczywiste — rzec można mate
rialne.

Występują tu uskoki typu scho
dowego, zrzucające kilkakrotnie
pękniętą płaszczyznę abrazji oko
ło 2 m, są jednak też i takie, co
mają zaledwie po kilka cm zrzu
tu, poza tym typ uskoków noży
cowych i innych. A wszystko to
zachodzi na gładkiej, niemal wy-
szlifowanej powierzchni płaszczy
zny abrazji wielkości około 3.5 ha.

Innym zjawiskiem tektonicz
nym, które tu da się doskonale
zaobserwować jest zależność ty
pu tektoniki od rodzaju skał.
Podczas gdy ticarde trapienie
skaliste pod wpływem działają
cych nacisków pękają t tworzą
się na nich uskoki, leżące na nich.'
bardziej miękkie margle jedynie
wyginają się w miejscu tego usko
ku tworząc charakterystyczną for
mę tzw. fleksurę

Kamieniołom ten jest od wielu
lat przedmiotem badań nauko-
wych, które nie są jeszcze zakoń
czone, opisywany był w trielu pra-

południe od Krakowa, w Bo-
narce, przy nowej szosie za fa-

bryką superfosjatu, znajduje się
nieczynny już od wielu lat ka
mieniołom, tzw. Łom Smoleńskie
go, który stał się jedynym w swo
im rodzaju zabytkiem przyrody
nieożywionej.

Przedmiotem eksploatacji tego
kamieniołomu były miękkie mar-
gle glaukonitoiue, icieku górno-
kredowego (senon). Dolną granicą
eksploatacji była naturalna zapo
ra, jaką stanowią podścielające to
złoże twarde wapienie skaliste
wieku górnojurajskiego, nie nada
jące się już do zamierzonej odbu
dowy. Ten tołaśnie fakt zadecydo
wał o powstaniu wspomnianego
zabytku. Po zdjęciu od góry zło
ża margli senońskich i podściela
jącej je cienkiej warstwy wa
pieni i złepieńców wieku turoń-
skiego (kreda), odsłoniła się jed
nolita powierzchnia wytworzona
na wspomnianych wapieniach
skalistych, nie będąca jednak po
wierzchnią warstwy wapieni ska
listych, lecz tzw. płaszczyzną ab-
razji (ścięcia), powstałą przez
wkraczające na te icapie?iie póź
niejsze morze turońskie.

! Na samej powierzchni tej pła
szczyzny wyraźnie zaznaczają się
wystające z wapienia na około 2
cm, rozległe, ale ścięte zarazem
równolegle do powierzchni, buły
ciemnych krzemieni jurajskich.
Jest to ładny przykład większej
odporności krzemienia od wapie
nia. Innym szczegółem są okragła-
we otworki, około 1 cm średnicy,
wyciśnięte w wapieniu, niekiedy
puste, niekiedy zawierające jesz
cze wewnątrz otoczaki kwarcu
wieku turońskiego. One to wła
śnie spowodowały powstanie tej
płaszczyzny, jej wyszlifowanie, a
następnie po osadzeniu się wcis
nęły się w bardziej miękki od
siebie wapień i jako resztki tkwią

Łom Smoleńskiego
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powinni dotrzeć do takich ludzi, po
rozmawiać z nimi, że właśnie tą dro
gą można porzez aktywną pracę w
zespołach wstąpić do naszej Organi
zacji. .

Oczywiście z doświadczenia wiem,
że rozmowa taka sprowadza się do X.
zw. „roboty papierkowej". Zapisuje
się kilku kolegów z danej grupy na
listę członków chóru, czy innej sek
cji, nie rozmawiając uprzednio z ni
mi. Takie podejście ze strony orgaJ
nizatorów. jak również agitatorów,
jest z gruntu rzeczy niewłaściwe, po
nieważ w konsekwencji nie zapew
nia to należytej dyscypliny i obo
wiązkowości, które to czynniki są
nieodzownym warunkiem osiągnięcia
dobrych wyników na polu pracy kul-
turalno-masowej. Zdarza się i tak,
że przewodniczący ZMP na danym
roku (przypadek ten miał miejsce na
I roku) powiedział do swoich kole
gów: „Józek pójdziesz dziś na próbą
chóru" — „Tak jest, pójdzie się ko
lego przewodniczący". Skoro jednak
nadejdzie dzień próby trzeba cho
dzić za tymi kolegami po pokojach
Domu Akademickiego i ściągać ich
rygorem. Taki stan rzeczy daje sią
widzieć u kolegów należących do
ZMP. Uważam, że stanowisko tych
kolegów, którzy należą do organiza
cji ZMP i lekceważą sobie wszelkie
obowiązki które nałożyła na nich
Organizacja, powinien ulec zmianie^

Zdawałoby się. że u nas na Wy
dziale Metalurgicznym praca w po
szczególnych sekcjach artystycznych
jest na tyle dobra, iż nie potrzeba o
niej wspominać. Jest faktem nieza
przeczalnym, że w porównaniu z ro
kiem ubiegłym mamy poważne o-
siągnięcia na polu pracy kulturalno-
masowej. Poszczycić się możemy
choćby nawet samym rozrostem na
szych sekcji oraz ich umasowieniem.
Jednak nie możemy spocząć na lau
rach i cieszyć si^ tym co w rzeezywi-
staści mamy już poza sobą. ale ba
zując na owych doświadczeniach z
okresu ubegłego, rugować błędy z
naszej pracy, przeprowadzać agitację
wśród kolegów, zachęcając ich do
pracy w naszych zespołach artysty
cznych. Może nie jeden zapytać się,
kto w rzeczywistości powinien prze
prowadzać agitację wśród kolegów?
Otóż postaram się dać odpowiedź na
to pytanie. Zagadnieniem tym powi
nien bezpośrednio zająć się agitator
na danej grupie studenckiej. Oczy-
wiśce nie wykluczam tu również or
ganizatorów, którzy najlepiej zorien
towani są co do prac społecznych
ciążących na poszczególnych człon
kach ZMP. Są również między nami
koledzy niezorganizowani, którzy
mają możność poprzez aktywną pra
cę nad sobą wstąpienia w szeregi na
szej organizacji. Toteż agitatorzy na
poszczególnych grupach studenckich.

Aby praca kulturalno-masowi
ruszyła sprawniej

Krótka przerwa w próbie, trzeba *re
bić zdjęcie.

Foto Adam Tabor j

^

•nie byliśmy zadowoleni. Zbyt długi*
czekanie zniechęciło i widzów i nas.
Do Krakowa wróciliśmy po północy.

Chyba to jakaś pomyłka, ktoś po
wie. Takt Tam było wi'le pcimyłck,
które czekają wyjaśnień. Lubimy wy
stępy. Zachęcają nas one do lepszej
pnący, ale takich jak ten ostntni wo

lelibyśmy więcej nie przeżywać!

Zespól góralski istnieje  już  rok
i ma na swoim koncie pokaźną

liczbę mniej lub uięcrj udanych wy
stępów.

Chcę właśnie pokazać jeden wyjazd
z występem, należący do mniej uda
nych.

Dnia 7. IV. 1951 r. podczas próby,
jeden t członków zespołu podaje do
wiadomości decyzję wydz. Kult.-Mas,
zgodnie z którą zespól jutro wyjeż
dża z występem, do Jaworzna. Krót
ka dyskusja, po której zapada de-
eu-.ia. jedziemy. Stroje załatwi Z W
ŻMP.

Dzień S. IV. 51 godz. It. Zespól
prawie w komplecie (brak Jaśka i
Tadka, maja „wojsko"). Czekamy na
stroje.- Mijają godziny strojów nie
ma. Trudno, wyjazdu nie będzie, ko
rzystając z tego. że wszyscy są obe
cni zrobimy próbę, decyduje koi. Ja
siek, który został przywieziony auto
busem. „Jak nie judgmy, to pódżmg
na próbę" — decyduje się zespół.

Stać! Są stroje, jedziemy. I rzeczy
wiście już o godzinie 17.30 wyrusza
my na występ do Jaworzna, wraz z
zespołem Wydz. Ceramicznego.

Jaworzno Siłownia godz. 19.30. Je
steśmy gotowi do występu, publicz
ność też (ad kilku godzin). Wystano
nawet po nas samochód, bo myśleli,
żs autobus uległ defektowi.

Występujemy o godz. 20 na zakoń
czenie programu. Scena wąska, robi
my eo możemy, sytuację ratuje Ja
siek Kuchta, zabawiając widownię
udanymi gawędami góralskimi. Koń
czymy występ, żegnani oklaskami.
Wydawać by się mogło, że wszystko
bylo w porządku.

Niestety,, ani publiczność, ani mg

W zespole góralskim

kowa, gdzie zespół dał dotychczat
12 występów. Na samym końcu wi-1
dzę sjebie w autobusie szybko prze
mierzającym kilometry szosy Zako
piańskiej dokąd udają się na zapro
szenie Wojewódzkiej Delegatury
PKS w Krakowie koi. koi. Madajskf
i Dańczyk, filary zespołu jeśli idzie
o jego poziom artystyczny. Dalszych
informacji o aktualnym kierunku
pracy zespołu, udziela mi koi. Ma
ria Dańczyk, innymi słowy kobieta,
która się nigdy nie męczy jak mó
wią członkowie zespołu. Od niej to
dowiaduję się o tym, że główny wy
siłek zespołu idzie w kierunku u-
trzymania w nadchodzących elimi
nacjach uczelnianych 1-go miejsca,
zdobytego w ubiegłym roku. Do dal
szych wyróżniających się koi. koi.
należą: B. Ziemba, T. Orpych, R-
Kuczma, S. Peukert, S. Stabrawa.
Na twórczy wysiłek tego ostatniego
czeka cały zespół, gdyż przypadła
mu w udziale kompozycja muzyki
do piosenki wg stów napisanych
specjalnie dla zespołu Wydz. Cera
micznego. Gdy wychodzę żegnają
mnie słowa piosenki śpiewanej przez
chór pod kierownictwem koi. Sta
nisławy Górak.

Powodzenia garkolepy!

Przepojona tanecznym rytmem
sala, zmęczone twarze tancerzy i
niewymagająca komentarzy postać
muzykanta (koi. Madajski) świad
czą o tym, że zespół, który odbywa
próbę ma zamiar pokazać coś, co w
każdym z nas budzi podziw dla gar
stki studentów starających się wier
nie odtworzyć pewien taniec czy
słyszaną gdzieś już piosenkę.

Stojąca obok mnie koleżanka każe
mi jednak przerwać tok tych roz
myślań, a w zamian za to informuje
mnie, że właśnie w tej chwili odby
wa się próba zespołu artystycznego
Wydz. Ceramiki i wstęp na salę oso
bom „nie zrzeszonym" jest wzbro
niony.

Bardziej uprzejmy był dla mni
kierownik artystyczny zespołu koi.
Kobus W., któremu zespół zawdzię
cza wiele swoich sukcesów jeśli idzie
o sprawy organizacyjno propagando
we. Ten to właśnie kolega udzielił
mi pewnych informacji o tym co by
ło i có jest obecnie aktualnego w ze
spole.

Słuchając tej długiej trochę opo
wieści jestem koleino w Jordanowie,
Oświęcimiu, w fabryce czekolady i
w.wielu innych miejscowościach na
terenie województwa i samego Kra

Z wizytą u Ceramików

SCef qxa na^
muz^ka...

Dej gra nam muzyka
Od ucha do ucha.
Z muzyką pomyka
Taniec — zawierucha,
Dudni w tupocie

;   Melodia chóralna
Ai w piersi łaskoczs
Zuchowata, śuarna.
Zapyta niektóry —
A gdzież to tak gralif
Gdzie to drżały murytt
Na żołnierskiej sali
Studenckie zespoły
Z muzyką zbratane
Piosenkę za poty
Trzymały. Snkmana
Z melodii wszelakich
Ze wszystkich stron świata
Nie byle tam jakich.
lecz tych co to brata
Naród z narodem.
Człowieka z człowiekiem.
Serca mamy młode
Co łomocą wiekiem.
Tango argentyńskie
I krakowiak swojski.
Tańce ukraińskie
I mazurek polski.
Przeplatane piosnką
Co bije o ściany.
Oj nie tobą wiosno
Ja jestem, pijany.
Lecz pieśnią i słowem
Owianą mgm głowę.

Machel Janusz
Ul Metal.

Według oficjalnych danych
klasyfikacja naszych zespołów,
które brały udział w środowisko
wych Eliminacjach Zespołów
Artystycznych przedstawia się na
stępująco:

W kategorii zespołów Pieśni i
Tańca I miejsca nie przyznano,
Drugie miejsca otrzymał Zespół
Pieśni i Tańca wydz. Górniczego.
Zespół Uczelniany nie był sklasy
fikowany.

Uczelniany zespół taneczny o-
trzymał wyróżnienie na różni z
I miejscem uzyskanym przez
W S E.

Koi. Ryszard Słysz (śpiew solo)
— wyróżnienie.

Jeżeli chodzi o tncagi natury ogól-
I"1.?, to przydałoby się, aby w przy
szłości na występach miny tancerzy
i chórzystów trochę poweselały. Daje
to przyjemne wrażenie, a i publicz-
•nośą nie zasypia na widowni. Wię
cej więc uśmiechu koledzy metalur
dzy! Jeżeli chodzi o konferansjerkę,
to najlepiej wypadła ona w montażu
Wydziału Ceramicznego. Dowcipy i
zag^dki, które doskonale już znamy,
me yintenesują nas i czekamy na
coś innego. Powinien dobrze zastano-
trid się nad tym konferansjer z me
talurgicznego.

Eliminacje wykazały, ie wiele je
szcze poważnych braków tkwi w na
szych zespołach wydziałowych. Musi
przede wszystkim podnieść się poziom
chórów, które, jak dotąd, są bardzo
słabe. Należy usunąć pewne błędy w
poszczególnych baletach, a przede

wszystkim zwiększyć ich ' liczebność.
Sądzę, że nikt nie zrazi się trudno

ściami i że wszyscy wezmą się do
pracy, a na przyszłych eliminacjach
poziom ogólny będzie daleko wyższy
niż jest obecnie. Mam nadzieję, żs
wtedy będzie więcej zespołów ubie
gających s:ę o I miejsce, czego Warn
wszystkim życzę.

(J. Skiba, I ceramiczny)
„ES JOT"

/ apelniła się w niedzielę 2. IV. br.
bala Teatnt- Młodego Widza, ^ieco
dzienną publicznością. Miały bowiem
odbyć się eliminacje wydziałowych
sespołów artystycznych naszej Uczel
ni. Z prawdziwie akademicką pun
ktualnością jury z przewodniczącym
prof. Rektorem Koicalczykiem zasia
dło w swej loży. co było hasłem do
rozpoczęcia przeglądu.

Ogólujf biorąc, poziom eliminacji
był bardzo różnorodny począwszy od
bardzo dobrych numerów, do bardzo
słabych. Jeżcie chodzi o chóry wy
działowe to wypadły one słabo. Ryć
wożę mógł to być przypadek, juki
zdarza się nieraz dobrym zespołom.
Najlepiej w porównaniu z innymi
wypadł chór Wydziału Ceramiczne
go, choć mało zgrany głosowo i śpie
wający z pewnym zdenerwowaniem.

W dziedzinie tańca wyróżniły się
tespoły Wydziału Ceramicznego i
Górniczego. Ceramicy pokazu li kilka
bardzo ładnych tańców (ładne stro
je) a ogólnie podo^ał się „ukraiński",
odtańczony z wielką zręcznością i ar
tyzmem.  Gdy natomiast  wpadł  na
scenę z^^pól Wydziału Górniczego,
to aż zajaśniało od kolorów i wszy
scy musieli uśmiechać się, ftn weso-
łość aż biła od tancerzy. Mimo, że

•nie brak było pewnych błędów w
obu zespołach, to przyznać należy, że
sprawiły nam. cne niespodziankę
swym programem.
v Słabo wypadły ir klasyfikacji o-

'polnej tercety i kwartety poszczegól
nych wydziałów, najlepsze to kwartet,
„metalurgów" i tercet, z geologii. W
ramach eliminacji usłyszeliśmy, kilka,
ładnych piosenek, z których najlepiej
wykonana była ..Wierna rzeka" śpię-
%ttiia przez solistę z ceramicznego.

Na eliminacjach uczelnianych

Może zastanowimy się, czy nie
byłoby słuszne, by w naszych czy
nach np. pierwszomajowych, by
ło porządkowanie terenów Aka
demii, sadzenie kwiatów, drzew,
czy nawet budowa boisk sporto
wych, dla których przecież tsinie-
je już wolne miejsce w pobliżu
Domów Studenckich. .

łC. Łaszczoch

dajmy na to za 10 lat. W otocze
niu kwietniki, zieleńce i skwery.
A tam dalej ku zachodowi całko
wicie wykończone „miasteczKO
studenckie". Pomiędzy „Jednoś
cią" a nowymi domami, stanie
nowy pawilon DS — część socjal
na, w której mieścić się będzie
stołówka. Budowa tego pawilonu
wina być jaknajwcześniej rozpo
częta, ze względu na to, że stu
denci jedzą w nieodpowiednich
warunkach i sama stołówka mieś
ci się w nieodpowiednim miejscu.

Na peryferiach terenu wcho
dzącego w kompleks zabudowań
AGH — zostanie zbudowana cen
tralna kotłownia oraz Zakłady
silników cieplnych, pomp i sprę
żarek.
Rozmach z jakim zaplanowana
jest rozbudowa naszej Uczelni po
rywa chyba każdego z nas. Każ
dy z nas chciałby, żeby Akade
mia była jaknajprędzej gotowa
w całej swej krasie. Możebyśmy
jej w tym pomogli?

krzemionkach), a już w lipcu 1923
r. zabrakło kredytów. Dopiero w
listopadzie 1928 gmach wybudo
wano, ale go jeszcze nie wykoń
czono.

Do 1939 roku nie przybyło nic
z zabudowań Akademii. Ćzv nie
trzeba było? Chyba tak! "Było
przecież dosyć ciasno, ale raczej
nastawiano się na wyposażenie
zakładów, niż na rozbudowę po
mieszczeń. Subwencje szły z prze
mysłu. A przecież kapitalistom
zagranicznym nie zależało tak
bardzo na rozbudowie polskiej u-
czelni.

Smutny był los naszej Uczelni
pod okupacją hitlerowską, a
spuścizną faszystów bylo'spalenie
pięknej budowli.

Nie długo po wojnie przystą
piono do likwidacji zniszczeń. W
1946 roku, w jesieni odbudowano
już spalone części Akademii a w
194g roku dobudowano trzecie
piętro.

I odtąd już niemal co roku
przybywały nowe pawilony.

W 1947 roku przebudowano by
ły budynek PKS-u oddając go do
użytku zakładom Mechanicznym.

W 1950 roku wybudowano pa
wilon Ai,' jednak ze względu na
brak centralnego ogrzewania, od
dano go do użytku z początkiem
roku 1951. Pod koniec tegoż roku
gotowy był pawilon A^ a w roku
1952 Hala Maszyn.

Z końcem roku 52 oddano do u-
iytku pawilon B: a z początkiem
bieżącego roku akademickiego —
Bt.

Pierwsze skrzydło Budynku Sal
Wykładowych będzie skończone
w roku akademickim 1954—55,
potem jest w planie budowa pa
wilonu Czarnej Metalurgii — B,
reszty BSW, gdzie będzie się mie
ścić między innymi ogromna aula
wraz ze sceną, co spewnością za-
ineresuje nasz Zespół Pieśni i
Tańca, no i. w końcu pozostałe
pawilony.

Wszyscy widzieliśmy tę piękna •
makietę.  Tak będzie wyglądać
nasza Uczelnia  w przyszłości...

— To nic, ale za 10 lat przyje
dziemy tu np. na zjazd wycho
wanków Akademii i będziemy
mogli powiedzieć: „ten gmach
myśmy też budowali, a tego je
szcze nie było kiedyśmy kończy
li studia".

Zrozumieliśmy się. Tak, właśnie
chodziło o powstające jak grzyby
po deszczu nowe pawilony rozbu
dowującej się Akademii.

Gdzież to porównać z przedwo
jennym tempem budowy! W czer
wcu 1922 r. rozpoczęto budowę
gmachu Akademii przy Alejach
(poprzednio AG mieściła się  na

Było to parę tygodni temu. Pa
trzyliśmy przez okno na ro
snący wprost w oczach Bu

dynek Sal Wykładowych,
— Wiesz Staszku — zwróciłam

się do koi. Kościuczuka — żal mi
trochę, że nie zacznę studiować
10 lat później.

^czo^aj, dziś i julvo
^amzej iŁIzadotnii
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Biblioteczka
sportowca

Nie zapominajcie że zbliża się
sezon wiosenno-letni. W ^wiązku
z tym polecamy zapoznanie się z
wydawnictwami sportowymi naj-
niezbędniejszymi na najbliższy;
okres.i,

Szczególnie zaś zalecamy nastę
pujące broszury i książki:\.

Szabuniewicz B. — „Krótka fiz
jologia do użytku sportowców". :

Sidorowicz W. — „Higienia
sportu i pierwsza pomoc".^ .

Miler J. — „O zdrowie sporto^  s
wca".ii  ;.

Towarowski M. — „Piłka noż-f   ~
na.";    j

Sidorowicz  W. — „Biegi dłu-f
"•     't• -

Matuszak A. — „Strzelanie".  ^,
Wymienionie książki można na^"'*

być we wszystkich księgarniach, fj,L

' W VIII DS wre życie świbtlico-
we. Coraz więcej mieszkanek chę
tnie przychodzi do świetlicy, by po
słuchać wiadomości politycznych,
muzyki lub zagrać w szachy czy in
ne gry towarzyskie. Lecz głównym
przedmiotem zainteresowania jest
stół ping-pongowy, wprawdzie „tro
szkę" zniszczony, ale obstawiony
przez wszystkie nasze ping-pongist-
ki.

By wzbudzić szersze zaintereso
wanie wszystkich koleżanek, jak
również by wyłonić najlepsze ping-
pongistki naszego Domu, kolektyw
świetlicowy zorganizował turniej
ping-pongowy. Impreza ta znalazła
wielką aprobatę nie tylko wśród
zgłaszających się zawodniczek, ale
i wśród amatorek gry w ping-pon
ga, dzięki czemu świetlica zaroiła
się widzami.

Ze względu na udział tylko 9 za
wodniczek, rozgrywki odbyły się
systemem: każda z każdą i... nieraz
nawet po dość ciekawej grze (mimo,
że to „tylko" koleżanki) zakończył
się nasz turniej następującymi wy
nikami:

Bardzo trudno było nam jednak,
wyciągnąć wprost od niego małe
słówko o sobie i o swojej „karierze
sportowej".

Uprawiał prawie wszystkie dyscy
pliny sportowe — jest dobrym nar
ciarzem, szybownikiem i lekkoatletą.
Jest najpilniejszym zawodnikiem se-
kji, zapytany ponownie o wyniki u-
śmiecha się mówiąc: „poczekajcie do
spartakiady". Trudno — poczekamy,
dodając,-iż koi. Władek jest jednym
z bardzo dobrych studentów. Na o-
statniej sesji egzaminacyjnej nie o-
trzymał ani jednej noty dostatecznej.

Za dobre wyniki w sesji i staran
ne uczęszczanie *na treningi został
wysiany przez Kolo na obóz sporto
wy w Krościenku. Od roku 1949 jest
członkiem ZMP.

1— Niepokój Halina II r. Geo
fizyki

2— Jasińska Irena I r. Górnic
twa

3— Sołtysik Stanisława IV r.
Geologii

4— Libardi Magdalena II r. Geo
dezji.

Mimo pięknej pogody i kończące-
go się sezonu, koleżanki pragną da
lej trenować ping-pong przy udzia
le kolegów z AZS AGH.

Koi. Wł. Drożdi
Nie trudno odnaleźć Władka Dro-

żdża na sali gimnastycznej podczas
treningu sekcji lekkoatletycznej.
„Muskularne chlopisko" ćwiczy spra
wnie i starannie. Już z daleka wita
każdego przyjemnym uśmiechem.

sylwetki naszych sportow^     Koleżanki grajq w ping-ponga

Dni wiosny
i radości

W tym roku tak się złożyło, ż
^więto 1 Maja wypadło w sobotę.

Był więc czas i na udział w uro
czystościach i na wypoczynelł. W

sobotę trochę „nie spisała się po
goda", ale taki ciepły majowy

deszcz wcale nie psuł nam humo

ru w pochodzie; przeciwnie —
droczyliśmy się z nim piosenką

„Nie bij dyscu nie lij". Po połu

dniu choć chmury przysłoniły nie
bo nie przeszkadzało nam to ba

wić się nawet na świeżym powie
trzu. Naprawdę pięknie było na

Błoniach. Muzyka, taniec, masa

młodzieży no i sztuczne ognie raz

po raz oświetlające kolorowym

światłem rozbawiony tłum, za

chwyciły nawet najbardziej nie
czułych, wszystkich zaś nastroiły

radośnie.
Część młodzieży bawiła się na

Uczelni na której też był miły i

radosny nastrój. Wieczór 1 Maja

był ciepły spokojny — można by
ło do późna wieczór spacerować

z kolegą czy koleżanką po Plan

tach lub nad Wisłą i chociaż księ-

życ nie świecił gwiazdy migotały

jak należy zapowiadając pogodę

na niedzielę. Istotnie przypuszcze
nia nie zawiodły. Niedziela minę

ła szybko na spacerach i tańcu.

Koledzy z ^II DS byli zadowole

ni bo naprawdę tym razem było Z

kim tańczyć. Koleżanki dopisały.

Równie dobrze bawiły się kole

żanki VIII DS bo od dawna jut

nie tańczyły tak swobodnie walca

i polki jak ostatnio. Nie było tra

dycyjnego tłoku.
Trzeba aby ^szystka młodzieS-

bawiła się tak radośnie w ciągu

miesiąca maja jak w czasie mmto-

nych dwóch dni.
MŹ.

Czy czas na Akademii zatrzymał
się? Mam wrażenie, że tak uwa
żają koledzy, którzy jeszcze nie
skończyli sesji zimowej, i ktoś z
Administracji, komu wcale nie za
leży na tym, aby zegar w holu
wskazywał właściwą godzinę. A
jest on tam jednak potrzebny.

takimi książkami jak: Herkulesy
Stawińskiego, Studenci Trifono-
wa, Pamiątka z celulozy Igora
Newerly i innymi.

Organizowany przA Minister
stwo Szkół Wyższych Studencki
Konkurs Czytelniczy powinien
objąć większość naszej młodzieży.
Trzeba, abyśmy zrozumieli społe
czną i wychoioawczą rolę książki,
abyśmy lekkomyślnie nie omijali
okazji wykorzystania jej w kształ
towaniu własnej osobowości umie
jąc przebrać i odrzucić tę, która
mogłaby wyrządzić szkodę społe
czną.ALWIN MILENA

szego pisma sprawę ignorowania
przez studentów naszej Uczelni
lektury beletrystycznej.

Przypatrzmy się teraz tym, któ
rzy w swoim planie dnia znajdu
ją czas na czytanie powieści, zaj
rzyjmy na tytuł książki i autora,
zainteresujemy się tym, nad czym
trawią nasi koledzy godziny prze
znaczone na rozrywkę. Spotkamy
tam niewątpliwie cenne i dobre
pozycje, nie braknie współcze
snych nagrodzonych powieści, ale
często także uda się nam dostrzec
na półce „dzieła" takich autorów
jak Karol May, Max Brand lub
bezwartościowe brukowce Kurtz-
Mahlerowej. Jeszcze krążą po Do
mu Akademickim na Wybickiego,
ukrywane pod poduszką „Trędo
wata", czy „Gehenna" Mniszków-
ny wyciskające z nejednych oczu
„łzy wzruszenia" albo książki o
tajemniczych, same za siebie mó
wiących tytułach: „Otwórz — to
ja", czy „Kobieta z innej planety".

Słyszymy cięsto, że powodem
rozczytywania się w takiej lek
turze jest chęć odpoczęcia przy
lekkiej", nie męczącej i nie zmu
szającej do specjalnego wysiłku
umysłowego książce. Czy napraw
dę chcąc rozerwać się i odpocząć
nad książką nie powinniśmy się
zastanowić nad jej toyborem, nad
tym czy warto ją przeczytać? Czy
przedstawia ona jakąś głębszą
wartość literacką? Albo może bę
dziemy sięgać po pierwszą lepszą
z brzegu „szmirę" lub jakieś „ki
czowate" romansidło?

Stanowczo jeszcze za małe wy
magania stawiamy autorowi, za
mało jesteśmy wybredni w dobo
rze lektury, krzywdząc samych
siebie. Krytyczne spojrzenie na
książkę, na problemy w niej po
ruszane, trafna ocena tendencji
autora, to rzeczy ogromnie waż
ne, które zwłaszcza młodzież zdo
bywająca trudny zawód inżyniera
powinna w sobie wypracowywać.
W procesie kierowania produkcją,
społeczeństwo powierzy nam w
przyszłości pewną grupę ludzi,
wobec których będziemy zdawać
egzamin nie tylko ze swoich wia
domości zaioadowych, ale także
ze swojej dojrzałości życiowej.

Musimy równocześnie z pozna
waniem budowy i działania ma
szyny, poznawać człowieka, jago
skomplikowaną strukturę psychi
czną i dostrzegać drogę do zdoby
cia jego zoufania. Właśnie w tym
ostatnim momencie z wielką po
mocą może nam przyjść dobra

książka.
Trzeba, aby grupy studenckie

częściej urządzały dyskusję  nad

Gdy zatrzymujemy się czasami
przed ' wystawą z książkami, za
stanawia nas i zadziwia masowość
wydawnictwa, a tytuły książek
przemawiają do nas bardzo szero
ką urozmaiconą gamą zagadnień.
Omijane na chodnikach stoły ze
stosami pożytecznych i ciekawych
powieści śiuiadczą o tym, że książ-

.ka stała się już dziś również do-'
' brem kóTistiiTTci/jnt/m ^ pierwszej"
potrzeby. Ta nienotoioana dotych
czas w Polsce powszechność czy
telnictwa to niewątpliwie poważ
na pozycja w bilansie osiągnięć
Władzy Ludowej. Idzie bowiem o
to, aby książka jako element skła
dowy nadbudowy socjalistycznej,
dobra książka tendencyjna o pe
wnym aspekcie społecznym, war
tościowa ze względu na walory,
jakimi wzbogacił ją pisarz speł
niając postulaty realizmu socjali-
cznego, aby taka pouńeść wzięła
aktywny wdział w walce o utrwa
lenie socjalistycznej bazy. Celem
wykorzystania w pełni momentu
oddziaływania książki na czytel
nika, trzeba spełnić warunek ko
nieczny, ale nie wystarczający,
trzeba zapewnić książce popular
ność.

Wydawnictwa książkowe mają
za zadanie zadowolić konsumenta
spełniając jego żądanie odniesio
ne nie tylko do strony objętościo
wej tychże wydawnictw, ale także
sprostać wymaganiom gustu od
biorcy.

Książkę można mocno przeży
wać, wiele wartościowych mo
mentów z niej wykorzystać w tru
dnym procesie doskonalenia wła
snego charakteru. W takim celu
podana książka staje się prawdzi
wym przyjacielem, doradcą, a nie
rzadko drogowskazem. Lecz są u
nas jeszcze książki — relikty sta
rej kapitalistycznej nadbudowy,
które stanowią poważne niebez
pieczeństwo kształtującej się psy
chiki nowego człowieka, jadem
swej jakże często amoralnej, ba
nalnej, obcej nam klasowo treści.
Są to książki skreślone już dzisiaj
z większości naszych katalogów
bibliotecznych, ale nie mniej spo
tykane jeszcze często w zbiorach
pryrcatnych, podaicane sobie z
rak do rąk przez niewybrednych
czytelników, książki o pożółkłych,
rozsypanych kartkach, pozagina-
nych i przetłuszczonych rogach,
opatrzone etykietą „kryminalno-
romantyczna", szalowa, nieziem
ska itd. To istotnie szkodliwy i
niezdrowy objaw, nie mniej nie
rzadko spotykany wśród mło
dzieży.

Asystent Kuduk poruszał już w
jednym z ubiegłych numerów na

Jcilz czytać książki

Spójrzcie na powyższy rysunek.
Spytacie zapewne dlaczego te sto
ły są takie szare? A no... bo są
brudne. A dlaczego są tak krzywo
poustawiane? Tego już nie wie
my. Odpowie Warn na to pytanie
ten, kto sprząta salę nr XV w blo
ku A.

Rekord
Na Wydziale Ceramicznym nie

opisana „radość". To w dniu
9. IV., II grupa II roku pobiła do
tychczasowy rekord nieobecności
na pierwszej godzinie zajęć. No
wy rekord wynosi 15 nieobecnych.

Jesteśmy przekonani, że Komi
sja Dyscyplinarna na Wydziale
Ceramicznym rekordu tego nie
zatwierdzi, a aktyw grupy wycią
gnie odpowiednie wnioski.

Czekamy na odpowiedź. Red.

Obudź się,
juź wiosna

Pilna grupa
Na II roku Wydziału Górnicze

^o jest taka grupa V, której stu
denci na ćwiczenia z Podstaw
Marksizmu dawno już nie przy
szli nawet w 50 proc. Na ćwicze
nia przychodzą nieprzygotowani,
nie piszą konspektów, a ci którzy
je mają po prostu odpisali od „do
brych" kolegów, jak np. koi. Tro
jański i Bartoszak, którzy odpisali
od koi. Gajdy. •

A co na to aktyw?,
Aktyw daje „przykład", „idzie

z masami" bo też nie przychodzi
przygotowany i odpisuje konspek
ty jak np. organizator grupy koi.
Panek.

Najpiękniejsze kwiatki tej gru
py to koleżanki: Janina Szczurow-
ska i Stanisława Wierteł. Co o nich
powiedzieć? Prosimy by o nich
napisali do „Naszych Spraw" ko
respondenci roku.

Śpiące królewnę
Brak zainteresowania wykłada

mi z Podstaw Marksizmu ujaw
niają koleżanki Lucyna Szineter
i Anna Różycka z I roku Wydzia
łu Mechanizacji. Koleżanki te tak
się nudzą na wykładzie, że w dniu
9. IV. br. próbowały zasnąć. Nie
śpijcie koleżanki na wykładach.
Ani to miejsce ani czas po temu.

Sesja się zbliża i należy dobrze
słuchać wykładów, aby nie trzeba
było poświęcać na naukę przed
egzaminem z danego przedmiotu
nawet nocy.

Uprzejmość
bez granic

Najbardziej uprzejmym a szcze
gólnie dla koleżanek jest na na
szej Uczelni koi. Franciszek
Krwaczyk z IB Górniczego. Kole
ga ten w dniu 22. IV. br. na wy
kładzie z hiegieny czyścił kole
żance Aleksandrze Tarce paznok
cie.

Co prawda hiegicznie i ładnie
jest mieć czyste paznokcie o czym
koi. Tarka dobrze wie, ale nie
taktownie jest robić to na wykła
dzie nawet z higieny o czym koi.
Krawczyka powiadamiamy.

Wstydźcie się
kolego

Koi. Mazur Kazimierz z 1 b
Górn. gr. 10 nie był przygotowa
ny do ćwiczeń laboratoryjnych z
fizyki. Asystent mgr. Turek udo
wodnił mu, że jego zadanie było
bezczelnym odpisywaniem ze
6kryptu, mimo tego koi. Mazur
upierał się przy swoim, uważając
pracę za samodzielną.

W ten sposób asystentów oszu
kiwać nie można, tym bardziej,
że oszukuje się właśnie siebie.
Komitet Wydziałowy ZSP udzielił
koi. Mazurowi upomnienia z od
notowaniem w aktach.
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Byle tylko grac „z głową" a wynik
ma się w kieszeni! Komentarz z me
czu pomiędzy reprezentacją HA i IIB
metalurgicznego.

Drukuje Drukarnia Prasowa Kraków
Wielopole 1.

M—^-18138

Redaguje Kolegium. — Adres Re
dakcji Kraków, Al. Mickiewicza 30.

zetempowskim uporem w sportowych
spotkaniach, treningach i zawodach
rosły nasze osobiste maleńke zwycię
stwa, rosła nasza nowa wielka przy
jaźń.

Chcemy, jakoś tak prosto... bezpo
średnio powiedzieć Ci o tym. Zresztą,
przyjdź — przekonaj się.

W rozwoju kultury fizycznej i spor
tu tkwi prawda o naszych przyszłych
osiągnięciach o możliwości pokonania
wielu trudności, a tego właśnie chce
od nas cały naród i nasza bohaterska
Partia.

Spotkamy się więc — pamiętaj! W
dniu 13 maja na Spartakiadzie Wio
sennej Uczelni.

Gdzie?...
Powiemy Ci jeszcze dokładnie. W

każdym razie będzie to tym razem
spotkanie sportowe.

ZARZĄD KOŁA AZS

•Koleżanko i Kolego!
Piękne i proste jest nasze życie, na

tchnione radością z wspaniałych, na
miarę historyczną — me tylko wyda
rzeń ale i przeżyć.

Czuje to każdy w rytmie osiąganych
przez naród coraz to wspanialszych
zwycięstw, w rytmie własnych osobi
stych osiągnięć.

A'o bo... jakżeż nie cieszyć się z do
brze zdanego egzaminu, kędy tym
właśnie dobrze zdanym egzaminem
cieszy się wielu. — Twoi najbliżsi,
grupa. Uczelnia i Naród.

Jakże nie cieszyć się czerwienią ce
gieł, świeżością rusztowań, które pną
się w górę — jakże nie cieszyć się
toiosną, nową dziesiątą wiosną naszej
wspaniałej Ojczyzny.. Ta radość jest
wszędzie: w skupionej twarzy mon
tera Huty im. Lenina, który twardą
ręką pisze na konstrukcji... „oddamy
iv terminie", na roli, w przedszkolu,
w szkole, na estradzie i na stadionie
u starców i młodych.

Z tą radością chcemy zaprosić Cię
na stadion, na boisko sportowe.

Nie dlatego, ażeby efektownie za
pełnić ten stadion czy bo'sko, nie dla
tego, iż ktoś inny od nas tego wyma
ga... ale dlatego — iż w tym spotka
niu na bieżni, na stadionie chcemy Ci
pokazać radość z' udanego Wysiłku,
tadość z sił, które nie tytko zmuszają
do zwycięstwa, lecz również do napra
wdę przyjemnego i pożytecznego spę
dzenia wolnego czasu.

Chcemy, ażeby tak właśnie przebie
gała nasza Spartakiada Wiosenna i
w ogóle praca sportowa, żeby z iście

ist otwarty-

W dniu 24 kwietnia pierwsza dru
żyna siatkówki męskiej rozegrała to
warzyskie spotkanie z mistrzem O-
kręgu krakowskiego LZS-em „Czar
ny Dunajec" ponosząc po wyrówna
nej i efektownej grze porażkę w sto
sunku 2:3.

W lidze międzyuczelnianej roze
grano następujące spotkania:

AZS AGH II — AZS PWSP  1:2
AZS AGH III — AZS WSR  2:1
AZS AGH III — AZS PWSP 2:0
Najbardziej ciekawymi rozgrywka

mi w siatkówce okazały się spotka-
nia drużyn żeńskich pomiędzy repre-
zentacjami wydziałów Geologii, Me
talurgii i Ceramiki.

Reprezentacja Wydziału Geologicz
nego pokonała równocześnie ambit
nie grające zawodniczki z wydziału
Metalurgicznego i Ceramicznego B.
równym stosunkiem 2:0.

Pierwszy start naszej młodej dru
żyny szczypiórniaka zakończył się
niepowodzeniem. Rozegrany mecz
pomiędzy drużyną AZS AGH i Gór
nikiem Wieliczka zakończył się zwy
cięstwem Górników 5:4. Prowadzenie
meczu wynikiem 3:1 dla naszych za
wodników, świadczy o dobrym przy
gotowaniu do pierwszego spotkania
i pozwala liczyć na dobre wyniki w
przyszłych spotkaniach.

SZCZY^
PIÓR\I\K

SUT-
K^^K4

^'V^

PIŁKA NOŻNA; W rozgrywkach
o mistrzostwo A. klasy pierwsza dru
żyna piłki nożnej AZS AGH zremi-
sowała z „Ogniwem" Myślenice w
stosunku 2:2. W tym samym dniu
drużyna juniorów AZS AGH pokona
ła Unię Kraków stosunkiem bramek
5:2.

PIŁK4
\OŹ\4

Najnowsze
wiadomościsporłowe

Już za kilkanaście dni rozpoczyna
się Wiosenna Spartakiada AGH.
Wszyscy ci, którzy pragną wypró- •
bować swe siły przed startem w
Spartakiadzie w konkurencjach lek
koatletycznych mają możność wziąć
udział w lekkoatletycznych zawo
dach korespondencyjnych w dniach
8 i 9 maja. Zawody odbywać się bę
dą we wszystkich konkurencjach lek
koatletycznych. Chętni mogą się
zgłaszać codziennie w lokalu AZS
w godzinach od 12.30 do 14.00, do
dnia 4 maja włącznie. O miejscu od
bycia zawodów powiadomimy na ta
blicy ogłoszeń AZS.

Rozumiejąc piękne tradycje naszego
ludowego sportu —- wei udział w Wio

senne j Spartakiadzie Uczelni I

Wznosi się ku niebu Maczuga Herku-
lesa (Pieskowa Skała)!

"Foto Jan Glut

kanie; Z drugiej zaś strony można
ręczyć, że dla takiej grupy studia
byłyby niezapomnianym okresem stu
denckiej przyjaźni.- •

^    .Szczotka Stanisław

Miły jest wypo
czynek w pięk
nych  skałach Oj-

cowa.
Foto Jan Glut

wszyscy będą mogli pograć i pośmiać
się do woli. W wypadku tym grupa
posiada szeroką własną inicjatywę.

Zbliżają się wakacje i czy nie słu
sznym byłoby pomyśleć o zorganizo
waniu wspólnej wycieczki' do które
goś z kolegów? albo wycieczki w gó
ry w jednym z miesięcy ferii? Na
pewno przyjemnym byłoby to Spot-

kolękiywem oddziaływują na siebie.
Formy są niezmiernie płytkie i sła

be — wiemy wszyscy, od zebrania do
zebrania, od sesji do sesji... czasem
(ale to bardzo rzadko) grupa wybie
rze się do kina — i na tym koniec.
Gdy tymczasem życie grupy można
by śmiało przyrównać do życia peł
nego sił, zdrowego człowieka, które
go wszystko interesuje, wszystko pra
gnie zobaczyć i poznać, chce się za
bawić, grać w piłkę i śpiewać.

• Mówić należy o tym teraz dlatego,
że trzeba, koniecznie trzeba wprost
zarazić grupę i jej członków potrzebą
szukania nowych form wyżycia sic
przed sesją, w czasie sesji i podczas
ferii. Tą jedną z nowych form, po
winna między innymi stać się tury
styka i wszelkiego rodzaju dyscypli
ny sportowe jakie może uprawiać

grupa. ,
Nie mówimy już o wiośnie — ale

jakżeż przyjemnie i wesoło może spę
dzić grupa słoneczną niedzielę, po
wiedzmy idąc na Kopiec czy gdzieś
za miasto, wspólnie, roześmianą gro
madą.

Ruiny  starego
zamczyska  (Ten-
czynek).

Foto Jan Gtut

Będzie to chyba jeden z najbar
dziej udanych odpoczynków po ca
łotygodniowym wysiłku umysłowym,
będzie to nawet coś więcej — jeszcze
mocniejsze zaprzyjaźnienie się i po
znanie.

Czy chociażby pójście na Błonia z
piłką w ciepłe popołudnie,  gdzie

Nie bez powodu na wszystkich ze
braniach i naradach Uczelni szeroko
i gorąco omawia się życie grup stu
denckich, które rozwiązuje często
najbardziej istotne zagadnienia stu
denckiego życia.

W grupie bowiem, rozumieją się
•wszyscy i bezpośrednio tym małym

Grupom studenckim pod rozwag^

łek przed zajęciami, a nie zwracają
nawet przez miesiąc i dłużej..

Stan taki jest wynikiem niskiej
śwaidomości politycznej tych ludzi.
Nie mają oni wyrobionego stosunku
do własności społecznej. Występuje
tutaj zjawisko „brać co się da, je
żeli się da". Nie ^wiedzą oni tego, że
pieniądze na sprzęt są wypracowane
w ciężkim trudzie w kopalniach, hu
tach i fabrykach i że ich postępowa
nie jest nieuczciwością wobec społe
czeństwa i pozostałych kolegów. Bra
kuje wśród studentów zwartej opi
nii społecznej, któraby tego rodzaju
wypadki ostro i bezwzględnie tępiła.
Trzeba, żeby każdy z miejsca reago
wał na każdym kroku na takie po
stępowanie, żeby takie wypadki by
ły tematem zebrań grup i kół ZMP-
owskich, żeby stworzyć silny front ó-
brony własności społecznej, bo opi
nia publiczna jest silniejsza niż środ
ki administracyjne. Jeżeli będzie ta
ka atmosfera wśród studentów to
sądzę, że wtedy nie będzie trzeba pi
sać artykułów, telefonować kilka-
krotnei do koi. Budryka, żeby oddał
narty, szukać w Domu Akademic
kim pod łóżkami skafandrów i piłek
i wstrzymywać stypendia.

Wtedy każdy będzie pamiętać, że
wypożyczony sprzęt służy do celu do
jakiego go^ wypożyczono i należy
zwrócić go w terminie. Celem uregu
lowania wszelkich spraw sprzęto
wych studium W. F. prosimy Was o
zwrot dotychczas wypożyczonego
sprzętu do dnia 10 maja 54 r. —
Równocześnie zaznaczamy, że Kiero
wnictwo S^^idium wstrzyma wypo
życzanie sprzętu dla- tych wydzia
łów, z których studenci będą mieć
zaległości sprzętowe i przekaże ich
nazwiska do wydziałowych Komisji
Sportowych.^...  •.-

Mgr Rokossowskl.

Paździurkiewicz, Diduch, Trzos, Se-
klemow, Wolski, Kiełtyka, Rutka,
Nowosławski.

Przykład trzeci: w dniu 27. XI. 53
r. wypożyczono ze studium W. F. 10
koszulek i 10 spodenek, sprzęt po
brali: Stanisław Kaczmarczyk i Hen
ryk Różański — Górniczy I B gr. VI.
Zobowiązujemy się zwrócić go do
dnia 30. XI. 53 r. Na rewersie notat
ka: „zwrócono 8 — pozostaje 2". —
Jako załącznik dowód osobisty koi.
Kaczmarka. Czy to jest wszystko —
nie. Mamy jeszcze wiele podobnych
wypadków, w których daty wyzna
czone do zwrotu dawno minęły, ale
koledzy nie śpieszą się żeby ten
sprzęt zwrócić.

I teraz występuje problem drugi —
dlaczego sprzętu się nie zwraca. O-
tóż przede wszystkim dlatego, że
wychodzi się z wygodnego założe
nia, że jeżeli można używać sprzętu
społecznego to wtedy nie potrzeba
swego. Od razu dodajmy do czego
używać. Mamy przykłady, że owe-
role są używane jako strój codzien
nego użytku. Popatrzcie koledzy mię
dzy sobą, a na pewno jeszcze teraz
spotkacie się z tym.

Na ćwiczeniach obowiązkowych
W. F. bardzo często spotyka się
sprzęt wypożyczony na treningi i
mecze. Jest on używany przez zawo
dników, mimo tego iż wiedzą oni
doskonale jakie jest przeznaczenie
tego sprzętu i że na ćwiczeniach
każdy student winen posiadać wła
sny strój gimnastyczny. Jakie są
skutki takiego postępowania? Prze
de wszystkim przedwczesne zużycie
sprzętu, a zatem brak sprzętu dla
zawodników w sekcjach na treningi
i zawody. Następnie brak sprzętu do
zajęć na studium W. F. Np. koledzy
pożyczają piłki na niedzielę, zobo
wiązując się zwrócić je w poniedzia

Leży przede mną mała karteczka,
na której jest napisany tekst: „re
wers na jeden owerol granatowy, 1
parą trampek pobrane z AZS AGH
dnia 21 października 1952 r. Z. K.
Kostyrka — Kraków Reymonta
17/128". Z niepokojem spoglądam na
stojący obok kalendarz. 23 marzec
1954 r czyli w niedługim czasie bę
dzie półtora roku. Patrzę jeszcze na
rewers i widzę na nim drobne no
tatki: wezwano do zwrotu III 53 r.,
^awiadomiono Dziekanat Górniczy
V. 53 r., wniosek o wstrzymanie sty
pendium, dwukrtone osobiste we
zwanie — i wszystko na,nic. Nie
zdołało to przebić twardego pancerza
odporności psychicznej w/w kolegi.
Takie rzeczy do niego nie dociera
ją. Zapytacie, czy jest to może jakiś
czynny zawodnik koła AZS — AGH
i przysługuje mu ten sprzęt na tre
ningi i rozgrywki? Nie — kroniki
żadnej sekcji nie notują go na żad
nym treningu i żaden kierownik sek
cji nie weźmie na siebie odpowie
dzialności za ten sprzęt.
• Odkładam tę sprawę na bok i mam
przed sobą duży arkusz na którym
są potwierdzenia pobrania sprzętu
sportowego na pochód 1-Majowy
1953 r.

Obok uwagi „zwrócono" — nieste
ty nie wszędzie — jest pozycja —
Wydz. Górniczy — koi. Trzos An
drzej — 10 kompletów — t zn. ko
szulki, emblematy, spodenki.

Sposób egzekwowania zwrotu, po
^obny jak poprzednio, skutek taki
sam. W uzupełnieniu dwie uwagi:
pierwsza — koi. Trzos nie pobiera
stypendium i dlatego wstrzymanie
stypendium nie zrobiło na nim wra
żenia, druga: koi. Trzos w styczniu
dostarczył nam wykaz nazwisk kole
gów, którzy mu nie chcą zwrócić
sprzętu od 1 Maja.  Są to koledzy:

Wspólne czy niczyje
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