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1 , Zarządzenia i pisma okólne Hektora

-nr 10/83 z dn.29.03.1983r. w sprawie zmiany nazwy Działu Obrony

Cywilnej AGH na nazwę Dział Spraw Obronnych AGH

-nr 11/83 z dn. 1.04.1983r. w sprawie określenia statusu Centrum

Szkolenia Kadr dla Hutnictwa "Lipsk"

-nr 12/S3 z dn. 25. Ol^. 1983r. w sprawie uzupełnienia Zarządzenia

nr 29/82 z dn.31.10.1982r.

-Ił/14/33 z dn.30.03.1983r. w sprawie wprowadzenia poprawek do Pis-

ma Okólnego R/14/82 z dn. 15.04. 1982r.

-H/15/83 z dn. 6.04.1983r. w sprawie zasad korzystania z auli

-R/ió/83 z dn.23.04.1983r. w sprawie odsprzedaży materiałów, wy

konywania usług na rzecz pracowników AGH, prawidłowej

gospodarki funduszami przeznaczonymi na realizację in

westycji i remontów oraz wzmożenia kontroli w gospoda

rowaniu srebrem.

2/ Nowe akty prawne

-Dziennik Urzędowy nr 7 z dn.30.09.1982r.

Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki

nr 26 z dn.20.08.1982r. w sprawie wynagrodzeń zasadniczyoh i do

datków funkcyjnych oraz stanowisk pracy i kwalifikacji pracowni

ków szkół wyższych, nie będących nauczycielami akademickimi.

V dzienniku tym zamieszczono również :

-Wykaz nr 3/1982 zawierający nazwiska osób, którym nadano sto -

pień naukowy doktora habilitowanego w okresie od 12.03.1980 r.

do 30.03.1982r.

-Wykaz nr 6/1982 zawierający nazwiska osób, którym nadano sto -

pień naukowy doktora w okresie od 3.06.1980r. do i4.07.1982r.
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Dziennik Urzędowy nr 8 z dn.10.10.19S2r.

Zarządzenie nr 30 Ministra Nauki, Szkolnictwa ^yższego i Te

chniki z dn.2~.O8.1982r. w sprawie bliższego określenia tytułów

magistra nadawanych absolwenton studiów w uniwersytetach, akade-

miaoh ekonomicznych i wyższych szkołach pedago^icznycli oraz stu

diów ekonomicznych w politechnikach.

Zarządzenie nr 31 Ministra Nauki, Szkolnictwa Nyższego i ie-

chniki z dn.28.09.1982r. w sprawie połączenia przedsiębiorstw pod

nazwą : Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki oraz Przed

siębiorstwa Techniczno-liandlowego Informatyki.

Zarządzenie lir 32 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Te

chniki z dn.3O.O9.19S2r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników

Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i ^konomicznej.

Dziennik ten zawiera również :

-Vykaz nr S/1932 zawierający nazwiska osób, którym nadano stopie;.

naukowy doktora w okresie od 27.0ć.l980r. do 30.09.19S2r.

-Sprostowanie w Zarządzeniu ni 28 z dn.7.09.1932r. w spranie za

sad działania szkół wyższych w okresie stanu wojennego /Dz.U.

MNSzUiT nr 6, poz.29/.

Dziennik UstaW nr 1 z dn.18.01.i9$3r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30. 1 2 . 19G2r. w sprawie zns^..1

udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe.

- Wykaz nr 7/1982 zawierający nazwiska osób, który^ nadano sto -

pień naukowy doktora w okresie od dn,5.05.193ir. do dn.1.07.G2r.

-Sprostowanie w Zarządzeniu nr 3 !'inistra Nauki, Szkoluic twe '..'yż-

szego i Techniki z dn.22.01,1982r. w sprawie zniesienia Zarządu

Inwestycji Szkół '..'yższych w.idr.ńsku, utworzeniu Zarządu Inwesty

cji Szkół '.yższych w Krakowie oraz zmiany zarządzenia w sprawie

organizacji i zasad działania służby inwestycyjnej w resorcie

T /Dz.U.MNSztfiT z 19S2r. nr 1, poz.3/.



Dziennik Ustaw nr 2 z dn.26.01.1963r.

Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech

niki z dn.14.01,1983r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu po

stępowania wobec pracowników szkól wyższych i studentów zakłóca

jących lad i porządek w okresie zawieszenia stanu wojennego.

3/ Konferencje,- spotkania, posiedzenia

W dn.20-21 kwietnia odbyło się TT Sympozjum nt."Geologii for

macji węglonośnych Polski".

Sympozjum umożliwiło zebranym prezentację najnowszych osią -

gnieć- z dziedziny tn.in. tektoniki, petrografii, litologii. Zapre

zentowanie" wyników badań naukowych ma znaozenie praktyczne, pozwa

la bowiem na wprowadzenie ułatwień pracy górników, racjonalizację

prac  mierniczo-geologicznych, a nawet eksploatacji górniczej.

V dn.25-27 kwietnia odbyło się w Zakopanem TT Sympozjom  nt.

"Problemów wyładowań niezupełnych ^iezupełnych w układach elekt.ro-

izolacyjnych. Problematyka sympozjum, rozwijana w. ostatnich latach

w kierunku wytyczonym poprzednimi spotkaniami, obejmowała zagadnie

nia wpływu różnyóh czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych

na trwałość układów izolacyjnych w urządzeniach elektrycznych wy -

•sokiego napięcia.

Y zakresie poznawczym dyskutowane były nowe infor^acje i wy

niki badań o mechanizmie oddziaływania różnych form wyładowań elek

trycznych w strukturze, materiałów izolacyjnych i ich zespołów.

Przedmiotem obrad w zakresie aplikacyjnym były warunki materiało

we i technologiczne oraz metody badawcze mające na celu zwi^ksze

nie niezawodności pracy układów elektroizo^acyjnych. Y sympozjum

uozcsrniczyli ni.in. przedstawiciele ośrodków naukowo—badawczych,

producentów maszyn elektrycznych wysokiego napięcia, kondensato-
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rów i kabli elektroenergetycznych,

4/ Uchwały Senatu Akademii Górniczo-Hutuiczej w Krakowie

im.Stanisława Staszica, podjęte na posiedzeniu w dn.

26 kwietnia 1983 roku.

Uohwała nr 1

Senat AGH na posiedzeniu w dn.26.04.1983r, jednomyślnie wy

raża oburzanie i dezaprobatę w stosunku do rozpowszechnianych na

piśmie anonimowych opinii /podpisanych 115" czy "21" profesorów

Politechniki Krakowskiej/ godzących w dobre imię prof. liomana Cie

sielskiego i innych nauczycieli akademickich Foliteohniki 'j-akow-

skiej.
d

/V głosowaniu jawnym powyższa uchwała została przyjęta jenoi.iyslB.ie/

Uchwała nr 2

Senat przyjmuje do aprobującej wiadomości sprawozdanie ^inan

sowe AGH za rok 1932 przedstawione przez Prorektora prof.3ta lisla-

wa Gorczycę.

/W głosowaniu jawnym powyższa uchwała przyjęta została jednomy^lnie/

Uchwała nr 3

Senat AGH postanawia :

1. ^prowadzić do "^ytycznych dla ujednolicenia systemu nagród i wy

różnień w AGH" opublikowanych Zarządzeniem Koktora nr ', z dn. 1

02.19^Cr. z późniejszym uzupełnieniem zamieśzczonym w Piśmie 0-

kólnyr^ nr IZ/1/81 z.dn. 23.01. 1f/8ir. następujące zmiany :

A/ punkt 2.4.2.1. przyjmuje brzmienie - ^utrzymuje si> trzysto

pniowe nagrody indywidualne i zespołowe w następujących wy -

sokościach :

a/ indywidualne : \^j tys . zł. ; 10, 5 tys . -i. :  ó tys.zł.

b/ zespołowe : 60 tys.zł. ; 4^ tys.zł. ; 30 tys.zł,
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B/punkt 2.4.2.3* przyjmuje brzmienie - "udział w na^rodzie

winioh być proporcjonalny do osobistego wkładu członków,

z tym, że wysokość nagrody nie może być wyższa niż 4,-5tys.

zł. ani też wyższa niż nagroda indywidualna tego samego

stopnia". Równocześnie postanawia się przeznaczyć z Fundu

szu nagród kwetę 10 min zł. na wypłaty związane z nagroda-^

mi Rektora. Z w/w kwoty '9 min zł. rozdzielić między Insty

tuty wg wysokości wypracowanego zysku w 1982r.. Kwotę łiOO

tys. zł. przeznaczyć na wypłaty związane z zobowiązaniami

Rektora w.stosunku do niektórych Instytutów, a dotyczącyr-

mi wypłat drugiej tury nagród Rektora w 1962r. Kwotę 400 tys.z
pozostawić v rezerwie Rektora.

2.Pozostawić Fundusz Bezosobowy na poziomie ubiegłorocznym tj.

w wysokośoi 7 min.zł.. Natomiast Fundusz Honorariów przezna

czony na wydawnictwa podnieść w stosunku do 1982r. i ustalić

na wysokości 3 nln.zł.

3.Ze środków budżetowych przydzielonych Uozelni przez MNSzliiT

na 1983r. z kwot zapisanych na działalność naukowo-dydaktycz-

ną i wychowawczą wyodrębnić kwotę 55 min.zł. i przeznaczyć na

sfinansowanie badań własnych w 1983r..

4.Senat postanawia, że drogą negocjacji w oparciu o obciążenie

dydaktyczne i typ instytutu Rektorat ustali z Kierownictwem

^ydziału współczynnik określający stosunek liczby praoowników

technicznych do liczby nauczycieli akademickich z przedziału

od 0,6 do .1,0. Jeżeli w Instytucie liozba pracowników inżynie-

ryjno-technicznych /uaukowo-teohnicznych/ jest większa od usta

lonej w oparciu o w/w współczynnik, wtedy część ich funduszu

płac przekraczająca poziom wynikający z ustalonego współczyn

nika pokrywana jest z kosztów wydziału lub w ramach prac umow

nych.

/Wynik głosowania : 49 głosów za, 0 nie/
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Oohwała nr ^

1.Senat AGH postanawia by w Statucie AGil powierzyć kompetencje

wyboru władz rektorskich Kolegium Elektorów ukształtowanym w skła

dzie i trybie przewidzianym w uchwale Senatu z marca 198ir.

/Uwaga : w głosowaniu rozstrzygano :

.1/ czy wyborn^ przysz"ych władz rektorskich dokonywać ma Senat -

za tym rozwiązaniem głosowało 22 obeonych,

2/ czy wyboru tego dokonywać ma Kolegium Elektorów - za tym roz

wiązaniem głosowało 32 osoby, toteZ p.1 uchwały przyjął brzmie

nie J.w./

2.Senat zaleoa by w Statucie nie ograniczać ilości członków Sena

tu do liozby ponl&ej 50.

/Wynik głosowania : 22 głosy za zmniejszeniem składu Senatu ; 28

głosów przeciw ; h głosy wstrzymujące się/

3.. Senat AGII postanawia, ^e Statut Dczelni opisuje jej strukturę ,

tj.tylko do poziomu, na zasadach dołąozonych do protokołu ^c^em^

tu organizacyjnego.

/Wynik głosowania : 1*^ osób za, przeciwnych 0, wstrzymujących sit 

Uchwała nr 5

Senat AGII postanawia wyłąozyć ze struktury Instytutu Organiza

cji i Zarządzania Przemysłem Zakład Historii Techniki i Nauk Tech

nicznych wraz z Muzeum Historii AGĘ i utworzyć z tych jednostek

samodzielny ośrodek naukowo-badawczy o nazwie Ośrodek Bndail His

torii Tecliniki wraz z Muzeum Historii Techniki,

/Wynik głosowania : 51 głosów za, 0 nie, 3 głosy wstrzymująca się/.

5/ Aktualności naukowe

Instytut Kształtowania i Ochrony środowiska re^lizuje it a; -

•nia w trzech kierunkach :

a/ ochrona terenów górniczych



- ocena stanu skażenia środowiska wodnego w rejonie wysypiska-.od

padów Tluty Aluminium w Skawinie.

Frzy realizacji prac naukowo-badawczych Instytut współpracu

je z Politechniką Krakowską, Akademią Rolniczą, .Instytutem Kszta^

towania Środowiska, Instytutem Szkła i Ceramiki oraz Instytutem

Badań Jądrowych.

Instytut Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych opraco

wał i uruchomił na stanowisku próbnym w Hucie "Zygmunt1- napęd ty

rystorowy o mocy 830 kV /kilovolt/ przeznaczony dla nożycy kęsów

walcowni Brandenburg w NRD.

B

-moania nad ograniczeniem ujemnych skutków podziemnej i odkryw

kowej eksploatacji górniozej

-prace dotyczące eksploatacji w filarach ochronnych

-ocena skutków płytkiej warstwowej podziemnej eksploatacji węgla

-zagospodarowanie wyrobisk poeksploatacyjnych górnictwa odkrywko

wego k : :joaie Krakowa.

b/ Rekultywacja i przekształcenie biologiczne

-prace nad optymalizacją metod rekultywacji terenów po eksploata

cji siarki metodą odkrywkową i otworową

-badania nad obudową biologiczną osadników odpadów poflotacyjnych

rud cynku i ołowiu

-ocena stanu przekształcali przyrodniczych w rejonie kopalń odkryw

kowych węgla brunatnego.

c/ Ochrona środowiska aglomeracji miejskloh i przemysłowych

-prace nad kształtowaniem strefy ochronnej wokół HiL

-opracowywanie nowyoh środków chemicznych zapobiegających ekspo

zycji ludzi, w środowisku mieszkalnym, na działania pleśni tok-

synotwórczyoh

-badanie emisji- tlenków azotu i tlenku węgla z Elektrociepłowni



z blokadą prądów wyrównawczych i czasem martwym rewers i.- prądu > v-

dzy 1 i 2 milisekundami.

Międzyresortowy Instytut Fizyki Jądrowej

-w Zakładzie Radiometrii Przemysłowej prowadzone są proce nad i-

dentyfikacją procesu wzbogacania rud miedzi w Louibiuaoio Gór:-;-

czo-Hutniczym Miedzi w Lubinie.

-V Samodzielnej Pracowni Detektorów od 6 lat prowadzona je^t re

generacja liczników proporcjonalnych służących m.in. :

1/ do analizy materiałów przemysłowych przy użyciu izotopów pro

mieniotwórczych

2/ w badaniu promieniowania rentgenowskiego w kosmosie

3/ przy wymianie elementów w spektrometrach próżniowych rentge

nowskich.

Liczniki te, produkowane.Jedynie w AGH i Finlandii, wykorzy

stywane są- m.in. przy kontroli składu cementów, przy flotacji mie

dzi. U Akademii powstaje w oiągu roku ok. 50 egzemplarzy tego u -

rządzenia, z tego 10 '% eksportowanych jest do Czechosłowacji, NU.0,

sporadycznie do Francji i na Węgry. Prowadząc regenerację liczni

ków, oszczędzamy w ciągu roku od 10 do 20 tys.dolarów.

Prawa Wyłączne udzielone w 1982r.

Patenty       Tr.odhr.
Instytutbadano ty^cz. ua wzory  iia^c::

1.Inżynierii MateriałowejI2j

2.Fizyki i Techniki Jądrowej22 -        •' .

3.Technol-.i Mochun.Odlewnictwa'-•- j

k.Viertniczo-Naftowy1

5. Metalurgii Met.Nieżelaznych        3       1

Kolejnym etapem w pracach Instytutu nad napędami pr^c" .••

tnikowymi, który zakończył się pełnym sukcesem jo^ nawrotu;-
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Projekty wynalazcze zgłoszone do Urządu Patentowego PPL w 1982r.

Wynalazki  Wzory
^^i^i^*   __ • użytkowe   Hazem

1.Automatyki Napędu i Urz.Przem.14       -        14

2.Metalurgii Met.Nieżelaznyoh2-2

3.Maszyn i- Sterów.Układ.Elektroener.       2-2

4.Teohnol.i Mechan.Odlewnictwa5-5

5.Maszyn Hutniczych i Automatyki5-5

6.Mechaniki i Wibroakustyki2-2

7.Metalurgii7.7

8.Przerób. Plastycz. Metal.4 -         4

9.Mater. Budowlanych i Ogniotr.13       -        13

.10. Inżynierii Materiałowej7 _         7

.11. Masz. Górn. Przerób.i Automatyki        5         1         6

10

6.Geologii i Surow. Mineralnych-- 1 1

7.Geodezji Góra.i Przemysłowej1- -      1

8.Automatyki Napędu i Urz.Przem.88

9.Masz.Górn.Przerób.i Automatyki5- -       5

10.Przerób.Flastycz.Metal.21-3

11.Mater.^udowlanyoh i Ogniotr.41 1 6

12.Górn.Podziem.i Bezp.Pracy11-2

13.Elektroniki11

14.InTormatyki i Automatyki22

15.Projektowania i Budowy Kopalń-1 -       1

16.Energochem.i Fizykoch.Sorb.—1—1

17.Metalurgii22

1G. Podstaw Budowy Maszyn22 15

19.Elektroenergetyki-2-2

20.Przerób.i Wykorzy. Surow. Minerał.123
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6/ Informacje różne

V kwietniu odbyły się uroczyste Jubileusze 75-lecią urodzin

profesorów Jerze^o Grzyiuka i Jana Anioły,, którzy otrzymali adresy

gratulacyjne od yladz~politycznych i administracyjnych oraz wiele

serdecznych życzeń ód współpracowników i przyjaciół.

Prof.Jan Anioła jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Eoz-

począł praoc w przemyóle maszynowym, ale w 1938r. związał się na

stałe z hutnictwem. Pracę przerwała wojna. Internowany w Szwajcarii,

pogłębiał swoją wiedzę w Politechnice w Zuriohu, odbył roczną prak

tykę w zakładach mechanicznych w '^ielkiej Brytanii. V latach  1949 -

- 54 był naczelnym dyrektorem MoweJ Huty ; od 1955r. do 1959r. dy

rektorem "Biprostalu" w Krakowie. Cd 1952r. związał się z AGH. kie

rował stworzonym przez siebie Instytute-^ Maszyn Hutniczych, potem

został wybrany Dziekanem Wydziału MGiK, był Prorektorem d/s "au -

czania i od 1969r. do 1972r. Rektorem Akademii.

Prof.Jan Anioła jest autorem 28 publikacji i 16 patentów. Io-

nad 40 letnia dzialalnotć naukowa, zawodowa, organizacyj^a i po•!.-.-

gogiczna Profesora związana była z rozbudową i modernizacją poi -

11

12.Podstaw Budowy Maszyn6-6

13.Viertniczo-Naftowy2 2         ^

14.Górn.Podzleci.x Bezp.Pracy1-1

15.Projektowania i Budowy Kopalu1-1

16.Geodezji Górniczej i Przemysłowej1         -         1

17.Kształtowania i Ochrony Środowiska1-1

18.Przerób.! Wykorz. Surow.Minerał.1        -        1

19.Automat. Inżyn. System.i Telekom.3-3

20.Laboratorium Techniki Cieplnej1         -         1



skiego hutnictwa. V u^naniu licznych zasług odznaczony został n>

in. Orderami Sztandaru Pracy I i II Klasy. V 1979r. otrzymał ty

tuł doktora honoris causa ACH.

Troi*.Jerzy Grzymek ukońozył Wydział Chemiczny Politechniki

Lwowskiej, w której rozpoczął prac^ dydaktyczną. ^ 1935*. prze

szedł do pracy w krakowskim "Soivayu". V 1937r. odbył uzupełnia

jące studia v Kopenhadze v zakresie technologii i kontroli cemen

tów specjalnych. W czasie okupacji pracował jako chemik w cemen

towni "Grodziec", walczył w szeregach AK. Po wojnie zabezpieczał

i uruchamiał cementownie opolskie. V latach 19^8 - 50 był naczel

nym dyrektorem Zarządu Cementowni, następnie Podsekretarzem w Mi

nisterstwie Przemysłu Lekkiego, organizatorem i kierownikiem.Mini

sterstwa Przemysłu Materiałów Budowlanych. Do 196Or. pełnił w tym

resorcie odpowiedzialne funkcje. Był organizatorem i zało^ycielem

Wydziału Ceramicznego AGH. Od 1951r. prowadził równocześnie dzia

łalność dy.daktyczno-naukową w AGTI.

Jest autorem ok.150 prac naukowych, jest twórcą kompleksowych

metod otrzymywania tlenku glinu, obok innych metali przede wszyst

kim tytanu i cementów szybkosprawnyoh.

Prof. Jerzy Grzymek odznaczony został m.in. Krzyżem Komandor

skim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Praoy

I Klasy, "i 1979r. otrzymał tytuł.doktora honoris causa AGH.

7/ Wydawnictwa AGH, które ukazały się od stycznia do 30 kwietnia br.

1. Zeszyty naukowe;

-Metalurgia i Odlewnictwo- kwartalnik, tom 9, z.1

-Elektrotechnika- tom 1, z. 2 i 3

-Automatyka- z. 29

-Mechanika- kwartalnik, ^om 1, z.2

-Geologia- *. 20
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-z. 97

-z. U6

-z. 15

Wybrane zagadnienia z historii

kultury materialnej dla studen

tów w uczelniach technicznych

Materiały do ćwiczeń z geoche^ii

Miernictwo teletransmisyjne

Górnictwo, cz. V, wyd. 2

Zbiór zadań z teorii sterowania

Zagadnienia i kierunki filozofii
/wybór tekstów, wyd.2/

Elektroniczne technika oblicze
niowa   /cz.1, wyd.2/

Wpływ eksploatacji górniczej

na powierzchni^ i górotwór

Teoretyczne podstawy elektryfi

kacji podziemnej kopalni. Obli

czenia projektowe trakcji elektry

cznej w górnictwie

"arzędzia i netody analizy .'.ła

dów dynamicznych

Fizyka ciała stałego. Laboratoria:;

Przykłady i zadania z teorii u-

kładów elektrycznych., cz. 1

Kompozyty wzmacniane włókna1"....

Podstawy technologii

13

-Y. Wajs

-praco zbiorowa pod red.K.Eropa

-L.Turkiewicz

-K.Konsztowicz

K.Greń

E.Popiołek

J. Machowski

-S.Korczyńska-Oazaeka
M.Hubieka-ptasIńska
S.Klapyta

-K.Marszałek;
A.Zatorski

-Z.Blasehke
M.Brożek
Z.Ociepa
T.Tumidajski

-Z.Jędrzykiewioz

-J.Galarowicz
V.Jaworski
A.Małocka

• R.Tadeusiewioz

-Metalurgia i Odlewnictwo

-Ceramika

-Technologia Kształcenia

2. Skrypty uczelniane

-M.Wirska-Parachonlak



-J.CzająGeodezja inżynieryjno-przemyałowa. Zbiór

przykładów i zadań, ez. XI, wyd. 2 zmie-

- aione

-M.PoleskiMateriały do studiowania dydaktyki i or

ganizacji szkolnictwa zawodowego /dla stu

diów pedagogicznyoh w wy^szych szkołach

teohnicznych/

3, ^ydawnictwa inne :

-Informator Stowarzyszenia Wychowanków AGH

-Skład osobowy 1982/83

-Materiały na XV Sympozjum nt. Problemów wyładowań niezupełnych

w układach elektroizolacyjnych

-Materiały na X Konferencję nt. Stereologii w badaniach materia-

łoznawozyeh

-Materiały na VI Sympozjum nt.Geologii formacji węglonośnych

Polski

8/ Komunikaty

V każdy pierwszy wtorek miesiąca w sali Konferencyjnej Rek

toratu /AO, Ip./ od god^.13.00 do I^.00 dyżurują przedstawicie -

le praoowników inżynieryjno-teohnicznych do Senatu AGII :

mgr inż. Piotr Macko

mgr inż. Jan Tarkowski

inż. Mieczysław Zanieweki, którzy służą informacjami o pracach

Senatu pracownikom inżynieryjno-technicznym Uczelni, ale także

przyjmują uwagi dotyczące funkcjonowania Akademii.

Materiały z prac Rady Głównej mają być udostępnione zaintere

sowanym w Czytelni Czasopism Eiblioteki Głównej.

Zrzeszenie Studentów Polskich AGII organizuje I Ogólnopolski

Festiwal Pieśni L^onarda Cohena. Celem festiwalu jest rozpropago-

14
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wanie pieśni L.Cohena i ogólnopolskie spotkanie miłośników jego

poezji. Festiwal odbędzie się w dn.21 - 23 października. 1933r.,

a przyjmowanie zgłoszeń do 15 czerwca br.

Adres Komitetu Organizacyjnego : Uczelniane Centrum Kultury AC'r
30-059 Kraków
ul.Rey^onta 17/lV/37

9/ Co będzie :

5 maja z okazji Dnia Zwycięstwa Klub Oficerów Rezerwy organi

zuje spotkanie. Referat prof.S.Fytko "2ó dni zmagań

i walk I Ukraińskiego Frontu na przyczółku sandomier

skim"

9-11 maja Komitet Dni Hutnika organizuje Dni Otwarto ; ,̂j',

V programie zwiedzanie laboratoriów analitycznyc^,

mikroskopii elektronowej, mikroanalizy rsntsenowskiej

przeróbki plastycznej i techniki cieplnej, połączo

ne z prelekcjami na toniat dydaktyki i prac badawczych

prowadzonych w tych laboratoriach

12 maja  Dzień Hutnika

17 maja  otwarcie Zakładu Graficznego AGH przy ul.Kawiory

27 maja  Jubileusz 80-lecia urodzin prof.'./. Żabickiego.
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