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Studenci i studentki:
Opanowujcie gruntownie wiedzę, rozwijajcie swe
zdolności, zdobywajcie kwalifikacje zawodowe.
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(/Jltatntj Święto tiiat f^obotnicsej
Jak w każdym roku przy
gotowując się do obchodu
święta mas pracujących cale% go świata — Święta Pracy —
1-go Maja, dokonujemy pod
sumowania osiągnięć ostatnie
go roku i przeglądu najbliż
szych zadań. Charakteryzując
najważniejsze momenty sytu
acji międzynarodowej należy
zwrócić uwagę na wzrost w
ostatnich miesiącach awantur,
niczych, prowojennych dążeń
kół imperialistycznych z imperialistycznymi kołami rządzą
cymi Stanów Zjednoczonych
na czele. Wskazują one na zu
pełnie jawne już dążenie do
•wzrostu napięcia w sytuacji
międzynarodowej.
Przerażony osłabieniem tego
napięcia jakie przyniosła Kon
ferencja Genewska, imperiatizm forsuje gwałtownie two
rzenie wszelkiego rodzaju agresywnych bloków, paktów i
układów, wciągając do nich
wbrew woli narodów kraje ka
pitalistyczne i zmuszając ich
rządy do podejmowania samo.
bójczych uchwał i decyzji.
Przykładem służą układy pa
ryskie, rwskrzaszające faszys
towski Wehrmacht, pakt południowo-wschodniej Azji za
warty zresztą bez udziału naj.
większych państw azjatyckich
i szereg innych układów i pa
któw. Zbrodniczy imperializm
amerykański usiłuje za wszel
ką cenę zdławić wolnościowe,
antykolonialne dążenia ludów
Azji i stworzyć tam nowe og
nisko wojenne. Zawiera więc
pakty wojskowe z wyp^dkiem
narodu chińskiego, marionetką
Czang-Kai-szekiem, usiłuje
brutalnie ingerować w sprawy
wewnętrzne Chińskiej Repu
bliki Ludowej, grożąc inter
wencją zbroją i użyciem bro
ni masowej zagłady — broni
atomowej przeciwko Ch. R.
L., wyzwalającej rdzennie
chińskie wyspy przybrzeżne.
Nie cofa się przed zbrodniczy
mi zamachami mającymi za
kłócić pokojowe współistnie-

nie państw. Przykładem może
służyć zamach na samolot wio
zący dziennikarzy na konfe
rencję państw Azji i Afryki
w Bandungu.
Ale narody nie chcą nowych
awantur wojennych, narody
protestują milionami podpisów
pod Apelem Światowej Rady
Pokoju przeciwko próbom wy
korzystywania szczytowych o.
siągnięć myśli ludzkiej do
dzieła zniszczenia. Obrona po
koju jest pierwszym obowiąz
kiem każdego człowieka.
Tegoroczne święto 1 Maja
przebiega w atmosferze walki
o trwały, światowy pokój. W
przeddzień tego święta daliś
my wyraz naszej woli pokoju
milionami podpisów pod Ape
lem Wiedeńskim, zebranymi w
naszym kraju. Sześciu tysiąca
mi podpisów wyrazili swą wo.
lę utrzymania pokoju i znisz
czenia środków masowej za
głady pracownicy i studenci
naszej Uczelni.
Kraje obozu socjalizmu wal
czą o pokój wzrostem potęgi
gospodarczej. Zwycięsko za
kończyliśmy piąty rok Planu
6-letniego — 1954 r. Tegorocz
ny 1 Maj zastaje nas przy pra
cy nad wykonaniem zadań
szóstego, ostatniego roku planu
budowy podstaw socjalizmu.
Pełna realizacja tych zadań
zmierzających do podniesienia
siły gospodarczej naszego kra
ju, do ^odniesienia jego obron
ności to wielki, patriotyczny obowiązek każdego z nas. Pod
przewodnictwem PZPR cały
nasz naród zjednoczony, coraz
mocniej skupiający się we
Froncie Narodowym walczy o
wykonanie tych zadań.
My, pracownicy i studenci
AGH nie możemy niedotrzymać 'kroku klasie robotniczej.
Stoi przed nami wielkie 1 nie
zwykle odpowiedzialne zadanie
— stanąć na czele pracowników
podstawowych gałęzi gospo
darki narodowej. To wielkie i
zaszczytne zadanie z honorem
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musi wykonać każdy pracow
nik swoją pracą naukową i dy.
daktyczno-wychowawczą, każ
dy student — swoją nauką,
swoim żywym udziałem w ży
ciu Uczelni i całego kraju.
O tym, że większość praco
wników i studentów rozumie
te wielkie patriotyczne zada
nia, •Swiadcrj- ruch . zobowią.
zań podejmowanych na naszej
Uczelni dla uczczenia za przy
kładem klasy robotniczej —
dnia 1 Maja czynem produkcyjnyiń. Zobowiązania nauko,
we i dydaktyczne podejmowa
ne przez naukowców, zobowią
zania budowniczych Nowej
Huty i Kombinatu im. Lenina
oraz inne zobowiązania stu
dentów naszej Uczelni stano
wią nasz cenny wkład w dzie
ło wzmocnienia siły gospodar
czej naszego kraju, w podnie
sienie poziomu nauki polskiej.
Skupić wszystkie siły do wy
konywania coraz lepiej zadań
w naszej pracy i nauce, każ
dy na swoim odcinku, to na
czelne zadanie w walce o po
kój i Plan 6-letnł, z którego
musimy zdać sobie sprawę
szczególnie w dniu święta 1
Maja.
II Zjazd PZPR i III Plenum
KC wskazały między innymi
na szczególnie ważną dla roz
woju naszego kraju, sprawę

W dniach od 1—14 sierpnia
hm. odbędą się w Warszawie
w ramach V Festiwalu Mło
dzieży i Studentów II Między
narodowe Sportowe Igrzyska
Młodzieży.
II Igrzyska w których weź
mie udział kilka tysięcy czoło
wych sportowców wielu kra
jów będą potężną manifestacją
przyjaźni, braterstwa i jednoś
ci sportowców świata w walce
o pokój.

podniesienia produkcji rolnej
i przyspieszenia rozwoju rol
nictwa pozostającego w tyle
za rozwojem przemysłu.
W tej dziedzinie rozpoczęliś
my na naszej Uczelni i rozwi
jamy szeroką i wszechstronną
pomoc gromadom naszego wo
jewództwa — pomoc technicz
ną, pomoc przy elektryfikacji
wsł, fachową, szczególnie w
dziedzinie gleboznawstwa i
współpracę kulturalną. Stot
przed nami zadanie dalszego
rozwijania tej współpracy t
pomocy, zacieśnienia na na
szym odcinku, więzi między
miastem a wsią.
Niech Święto 1 Maja prze
biegnie jako wielka manife
stacja naszej niezłomnej i zde
cydowanej woli walki o utrwalenie pokoju, niech prze
biega pod znakiem międzyna
rodowej solidarności, przyjaź
ni i współpracy. Najpiękniej
szym przykładem takiej
współpracy i przyjaźni są sto
sunki między krajami obozu
pokoju i socjalizmu. W tych

dniach mija 10 rocznica histo
rycznego układu o przyjaźni i
współpracy między Związkiem
Radzieckim i Polską. Nieoce
nione wyniki tego układu wi
dzimy wszędzie, na każdym
kroku w naszej rozbudowie;
we wszechstronnej pomocy
radzieckiej.
W dniu 1 Maja ślemy gorąca
pozdrowienia naszym braciom
radzieckim, przesyłamy bra
terskie pozdrowienia wszyst
kim ludziom miłującym po
kój i wolność.
Niech dzień 1 Maja prze
kształci się w manifestację na
szej twardej i nieustępliwej
woli walki o wykonanie na
szych codziennych zadań, o
zwycięskie wykonanie zadań
ostatniego roku Planu fl-letniego, o pełną realizację wska
zań Partii i Rządu w dziele
rozwoju przemysłu i rolnlc
twa, w dziele wszechstronnego
rozwoju siły i obronności na
szego kraju.
Niech żyje 1 Maj!!!

IVa starcie

Wiosennej Spartakiady AGH

Postępowa młodzież całego
świata rozpoczęła już przyg->towania do V Festiwalu i II
Igrzysk.
W przygotowaniach bierze
również udział gospodarz
Festiwalu — Młodzież Polska.
W przygotowaniach tych jaknajaktywniejszy udział po
winni wziąć studenci sportow
cy naszej Uczelni. Przed Aka
demickim Zrzeszeniem Spor
towym, przed organizatorami

sportu, całym aktywem spor
towym stoi zadanie pełnego
włączenia się do współzawod
nictwa sportowego celem ucz
czenia tego wielkiego święta.
TEMU CELOWI SŁUŻYĆ
BĘDZIE OGŁOSZONE PRZEZ
ZARZĄD GŁÓWNY AZS
FESTIWALOWE WSPÓŁZA
WODNICTWO SPORTOWE O
TYTUŁ PRZODUJĄCEJ UCZELNI W KRAJU.
Uzyskanie tego zaszczytnego
miana winno być ambicją każ
dego z nas. Uczelnia nasza ma
jąca tradycje przodującej pod
względem sportowym Uczelni
w Kraju musi i raz jeszcze do
wieść, że zasłużyła na takia
wyróżnienie. Stać się to je
dnak może tylko w wypadku
silnego udziału we współza
wodnictwie całej młodzieży,
wszystkich sportowców, całe
go aktywu sportowego z lat 1
wydziałów. W celu jeszcze
większego rozszerzenia ruchu
sportowego na naszej Uczelni
organizujemy
Spartakiady
Wydziałowe, które poprzedzą
Centralną ^^artakiadę Uczel
ni.

Przed Świętem 1-Majowym
Tak Jak co roku. tak i w • Zakl. Instal. Przem. w Nowej

Hucie, <na wydziale Koksocheroku bieś. nasza Uczel
mii, oraz Z. P. C. — Wawel.
nia przygotowuje si^ do
Następnie zwróciliśmy sdę
Święta
1-Maja.
Aby
do kierownika prac dekoratorzbadać intensywność tych
skich na naszej Uczelni, który
przygotowań postanowiliśmy
na zapytanie — co dotychczas
przeprowadzić
wywiad z
zrobiono w celu udekorowania
czynnikami które powinny
gmachów — stwierdził, że:
najbardziej się tym problemem
prace dekoratorskie są narazie
zajmować.
zaplanowane, a wykonane będą
A oto fragment rozmowy:
na kilka dni przed 1-Maja.
Wchodzimy do Rult-Masu 1
Dziękując koledze za ten
nastajemy niecodzienny w tym
stosunkowo krótki wywiad 1
zazwyczaj pustym i spokoj
życząc, aby jego zamierzenia
nym miejscu — rozgardiasz.
zostały jaknajlepiej zrealizo
Kilkunastu kolegów zapalczy
waną udajemy się do Zarzą
wie dyskutuje na temat przy
dów Wydziałowych ZMP. Po
gotowań do 1-go Maja. Dopie
przeprowadzeniu kilku roz
ro po dłuższym czasie jeden z
mów, stwierdzić można było,
kolegów gorąco dyskutujących
że większość zobowiązań na
informuje nas o programie
poszczególnych wydziałach po_
l^MaJowym Zespołu Uczel-"
legała na pracach w Nowej
nianego Pieśni i Tańca, orkie
Hucie. Największą ilość robo
stry i solistów oraz Zespołów
czo godzin, bo około 1200 —
Wydziałowych:
podjęli się przepracować kole
Zespól Uczelniany i Zespól
dzy z Wydziału Metalurgicz
Wydz. Górniczeg^ występują
nego i Górniczego.
na akademii uczelnianej dn.
Jak się przedstawia wykona
28. IV. br. Poza tym, 23 bm. so
nie tych zobowiązań?
liści występują w WDK na
Formalnie około połowy zo
spotkaniu młodzieży robotni
stało wykonanych, a faktycz
czej ze studentami zagranicz
nie niech o tym mówi nastę
nymi AGH.
pujący przykład: Koledzy z II
29. bm. Zespól Uczelniany i
roku Wydz. Górniczego, któ
soliści wystąp^ą na akademii w
rzy zobowiązali się pracować
Krak. Zakl. Bud. Przem. oraz
w Nowej Hucie, pracowali do
w tym samym dnhi w Przed
brze z wyjątkiem takich kole
siębiorstwie Inżynieryjno-Geologów, jak Wojciechowski, Magiazmym Energetyki. Zespól
lik i Bogdanowicz, którzy uWydz. Ceramicznego daje trzy
rządzili sobie wycieczkę kra
występy, mianowicie: w Krak.
joznawczą po Nowej Hucie.

Na szczególne wyróżnienie
w pracy zasłużył sobie jedy
nie nasz chiński kolega LiuTien-ciuan.
Bardzo cennymi zobowiąza
niami są zobowiązania kole
gów z Wydz. Elektryfikacji,
którzy podjęli się zelektryfi
kować jedną z wsi krakow
skich; oraz piękna inicjatywa
12_ej Grupy I-go r. Wydz. Gór
niczego. Skierowali oni apel
do wszystkich kolegów naszej
Uczelni, aby brali jaknajliczniejszy udział w akcji żniwnej.
Można stwierdzić, że w wie
lu wypadkach praca podjęta
dla uczczenia święta 1-go Ma
ja przebiega zupełnie zadawalniająco, lecz na niektórych od.cinkach jest zaniedbana, dla
tego też sprawy te winny być
potraktowane bardziej poważ
nie.
Rozmowy przeprowadził
St Koc

„Naszych Spraw"
W wyniku losowania w

wychowawcę.
Cześć Jego pamięci.

książkowa — Klęczek Zdzi

konkursie ^aszych Spraw"

sław — I Górn.

— Czy znasz historię AGH

VIInagroda — nagroda
książkowa — Skrzypek Ta

nagrody otrzymali:
Inagrodę — teczkę skó
rzaną — Zdzisław Zawadz
IInagrodę — wieczne pió

Prof. zwyczajny ^ydz. Metalurgicznego, wie
loletni wychowawca
młodzieży
Akademii
Górniczo Hutniczej, członek Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego
zmarł w dmlu 23 kwietnia 1955 r. w Krakowie
W Zmarłym tracimy cenionego profesora i

Ostatnia Narada Korespon
dentów i Czytelników „Na
szych Spraw1' nie należała do
udanych. 70 osób obecnych by
łoby liczbą wystarczającą,
gdyby wszyscy wykazywali
należyte zainteresowanie i
brali w Naradzie czynny udział. Dyskusja nad gazetą by
ła do pewnego stopnia wymu
szona, przeważnie zabierali
głos członkowie Redakcji dzie
ląc się z ogółem swoimi spo
strzeżeniami 1 trudnościami.
Nie taki był jednak cel Nara
dy. Chcieliśmy od czytelników
dowiedzieć się czego żądają od
Kolegium Redakcyjnego, co
im się podoba, a co nie i co
chcieliby widzieć w gazecie.
Mówiąc szczerze spodziewa
liśmy się raczej ostrej, rzeczo
wej krytyki niż zdawkowych
pochwał. Krytyki właśnie ta
kiej jaką przedstawił koL
Wożniak, że jesteśmy gazetą
od akcji do akcji, mamy spóź-

Nagrodzeni w konkursie

ki — IV. Metalurg.

Dr Jsilion Ef^susciii

S^utne- te^teks^^

ro — Jamrozówna Barba
ra — II Ceram.
IIInagroda — portfel skó
rzany — 2ambo Wiesław —
IGórn.
IVnagroda — Dz. Wybr.
E. Zoli — Skubik Jan —
H Mag. Górn.
Vnagroda — 2 bilety do
teatru — Skiba Janina —
IICeram.
VInagroda — nagroda

deusz — IV Metal.
VIIInagroda — ' nagroda
książkowa — Szeląg Jerzy
—I Górn.
IXnagroda — nagroda
książkowa — Duchniewska
Danuta — I Góra.
Xnagroda — nagroda
książkowa — Brański Bo
gusław — I Górn.
XI—XV nagrody — rocz
na prenumerata „Naszych
Spraw": — Giża Ewald —
I Górn., Naturski Julian —
I Górn., Wróbel Ireneusz —
I Górn., Zdeb Tadeu^z —
I Góra., Szczotka Stanisław
—III Metal.
Poza tym Komisja przy
znała specjalne nagrody po
cieszenia w postaci książek

tZeportai s dzielnicy chutięanóts*

Daleko od... Krakowa

—za największą ilość przy
słanych kuponów koi. koi.
—Giża Ewald i Zdeb Ta
deusz z I Górn.

Zastałem Edka przy zabijaniu szpary w podłodze. Przy
drugiej dziurze klęczał Janusz karmiąc z ręki małe, szare
zwierzątko. Obydwaj prowadzili gorącą dyskusję zootechni
czną na temat: „metody racjonalnej hodowli myszy". Wyja
śnili, że jest to jedna z niewielu dostępnych im rozrywek,
ponieważ do kina czy do teatru jest bardzo daleko, a jedyny
radioodbiornik w świetlicy to stanowczo za mało na kilku
set studentów.
Najpierw przechodzisz most
Dębnicki, patem idziesz ka
wałek wyboistą uliczką, prze
cinasz w poprzek „rynek" (na
wias^m mówiąc: w Pacanowie jest pono porządniejszy),
dalej brniesz strasznie długą
błotnistą ulicą i za radiostacją
skręcasz w lewo w ul. Kapelankę, aż wreszcie przeszedłszy
w tęgim błocku 4 km jesteśmy
na miejscu. Mieszkaniec Zakrzówka oo 22 dam ma za sobą

Nawa metoda hodowlana:
„Zimny wychów studentów".^
170 km, czyli brązową OTP. Po
roku należy mu się chyba—
złota odznaka. Ale koledzy z
XIII DS są bardzo punktualni.

Na korytarzach jarzeniówki.
O tym co ujrzałem przekro
czywszy próg pierwszego z
brzegu pokoju, czytelnik
przeczytał na wstępie. Na
stępne wrażenie utrwalił
Edek na zdjęciu. Nowa
metoda hodowli. „Zimny
wychów studentów", zdała egzamin na piątkę. Akademia,
przejąwszy opiekę nad XIII
D. S., począwszy od 1. IV. br.
przestała dostarczać opału czyli
na dwa tygodnie przed usta
wowym terminem 15. IV. br.
przestano opalać pokoje. Ład
ny „prima aprilis"! Kwiecień
— plecień zaś przeplata, tro-

Zostaliśmy potraktowani jak
dzieci bawiące się w gazet^
która nikomu nie jest potrze
bna. Opinię tę podziela chyba
i Z. D. Z. M. P., który mimo
tak niedawnych zapewnień o
bliższym zainteresowaniu się
Redakcją .Nasze Sprawy" zi
gnorował Naradę, uważając^
że wystarczą nieoficjalne za
pewnienia. Narada była oka
zją wykazania tego zaintere
sowania i zaobserwowania
bezpośrednio naszej działalnośd i osądzenia jaką ona
jest w oczach czytelników.
I tu właśnie zabrakło przed
stawicieli ZD ZMP. Po tym
fakcie nie możemy zarzu
cać dnnym organizacjom na
Uczelni braku zainteresowania
gazetą.
Jeżeli .Nasze Sprawy" są
niepotrzebne to powiedzmy to
sobie otwarcie i skończmy z
marnotrawstwem czasu i pie
niędzy. Jeżeli zaś gazeta jest
potrzebna Akademii i ma na
leżycie spełnić swoje zadanie
to przypominam, że nie jest
ona własnością Kolegium Re
dakcyjnego, a wszystkich stu
dentów i pracowników. My je
dynie możemy być wyrazicie
lami Waszej woli, spełniać
Wasze życzenia, a jeżeli dch
nam nie przekazujecie to mo
że się okazać, że pracujemy
według własnego uznania, któ
re nie musi być zgodne z wy
maganiami ogółu.
Przekonani jesteśmy, że nie'
wszystkie uwagi i życzenia zostały wypowiedziane na Nara
dzie, że jest dużo Czytelników,
którzy mają słuszne wnioski
co do form i sposobu redago
wania tego pisma. Od nich to
właśnie oczekujemy kore
spondencji.
A. Setkowice

Co mówi ZDZMP
o „Naszych Sprawach"

podczas gdy studenci z Rey
monta 17, mając blisko na za
jęcia.— notorycznie sdę spóź
niają.
Szary budynek koszarowy.
100 m na południe — śmietnik
Wielkiego Król. M. Krakowa,
na północy jakieś chlewy, staj
nie. Wokoło pola. W lecie na
świeże powietrze narzekać tu
nie można. Przy portierni
„Błyskawica: pokój 120 — pi
jacy, pokoje: 60 i 82 to niszczy
ciele mienia społecznego, zaś
pokój nr 128 zamieszkują niechluje. Obok wycięty z „Na
szych Spraw" artykuł pL
„Brudasy" i tabela rozgrywek
szachowych.

nione wiadomości, zaniedbali
śmy sprawę Festiwalu i nie opieramy się w swojej pracy
na działalności koresponden
tów. Takiej właśnie krytyki
oczekiwaliśmy od wszystkich
uczestników. Nikt nie powie
dział o tym, że gazeta nie do
ciera na wszystkie grupy. Nikt
nie przedstawił nam wymagań
jakie ma czytelnik poza drob
nymi wzmiankami na ten te
mat.

...epidemia grypy, na górnym
łóżku łeży „łrumienkowy
młodszy"...
chę zimy — i... nic lata. Z po
wodu tego podbiegunowego
klimatu panowała tu niedawno
epidemia grypy. Pozostały po
niej całe szeregi butelek z le
karstw i reprodukowana foto
grafia archiwalna. Koi. leżący
na górze to „trumienkowy
młodszy", ten na dolnym łóż
ku — „trumienkowy starszy".
Żarówka 25 Watt (znów te
żarówki!) wisi wysoko pod su
fitem i na naukę przy stole
jest za ciemno. Możnaby
Wkręcić ją do małej lampki i
postawić na stole, lecz w wie
lu kontaktach ściennych nie
ma prądu. Również etatowe
kuchenki elektryczne są nie
czynne i bractwo gotuje na
prywatnych, stawiając je na
ziemi.
Co do chuliganów — muszę
Cię drogi Czytelniku rozczaro
wać, na Zakrzówku obecnie
nie ma ich więcej niż w in-

Nareszcie ZD ZMP zainte
resował się bliżej naszą pracą
i w dniu 14. IV. br. zaprosił
Redakcję na posiedzenie Prezy
dium. Przedyskutowano szereg
numerów naszej gazety wy
danych od początku bieżącego
roku akademickiego. Wgląd-,
nięto głębiej w pracę Kole
gium Redakcyjnego, wyciąg
nięto na forum dyskusyjne,
trudności i braki.
Można stwierdzić, że udało
nam się uczynić gazetę atrak
cyjną, wzbudzić zainteresowa
nie Czytelników sprawami po
ruszanymi w piśmie, tak stu
dentów jak i pracowników
naukowych i administracyj
nych. To jednak, co zawarte
jest w ciekawej i pięknej for
mie, czyli treść drukowanych
artykułów, budziła pewne za
strzeżenia. Dopiero w 10 (25)
numerze jubileuszowym uka-

nych dzielnicach Krakowa. Ale
brak też rozrywek kultural
nych. Do najbliższego kina —
5 km, do Filharmonii 4,5
km, do teatru — 6—8 km.
Nie ma radiowęzła, pomimo, że
w świetlicy jest radioodbior
nik, brak gier świetlicowych
(oprócz szachów).'
— Widocznie wystarczv (?)
brydż.M. Maj.

zały się wiadomości o pracy
Koła Przedmiotowego Podstaw
Marksizmu-Den in i anu, o pra
cy ZMP; nic jeszcze nie pisa
liśmy o V Festiwalu Młodzieży
i Studentów w Warszawie. Eli
minacje — niemalże zostały
przegapione. Wiele informacji
zamieszazanych w „Naszych
Sprawach" bywa 'bardzo spóź
nionych i nieaktualnych, kry
tykujemy często pod niewła
ściwym adresem, lub co gor
sza rzeczy nieistotne, nie wie
dząc o ważnych wypadkach.
Na błędy popełniane podczas
redagowania gazety wpływa
wiele trudności z których naj
ważniejszymi są: brak należy
tej opieki ze strony POP, ZD
ZMP, ZOZ, .brak koresponden
tów, trudności lokalowe i fi
nansowe, lekceważący stosu
nek kolporterów do Ich. odpo
wiedzialnej pracy i najważ
niejszy — brak ludzi. Brak
nam utalentowanych autorów,
skutkiem czego z niewielkiej
ilości materiału bardzo trudno
jest wybrać odpowiednią ilość
artykułów „na poziomie''.
ZD ZMP zapewnił nas o swoim
zainteresowaniu
„Naszymi
Sprawami" i obiecał daleko
Idącą pomoc. Zapewniono nas
również, że w najbliższym
czasie ZD ZMP da przykład w
odpowiadaniu na krytykę pra
sową.

swe meszane przeowe
dzinami swych serdecznych
przyjaciół.
Jeszcze poprawiasz źle przy.
bity obrazek, na stolik sta
wiasz przygotowaną butelkę
wina i— czekasz.
Takie uczucie ma dziś każdy
z nas. Tzn miły niepokój, czy
wszystko jest na swoim miej
scu, przygotowane, pod ręką,
ten niepokój kompozytora i
dyrygenta przed wykonaniem
nowego utworu — ta przyjem
na trema jest uczuciem, któ
re ogarnia każdego kto na
prawdę z całym sercem chce
przyjąć swych przyjaciół ze
świata na V Festiwalu Mło
dzieży w Warszawie.

Gościć będziemy przyjaciół
z całego świata, gościć ich bę
dziemy z tą serdeczną, polską
ochotą w naszym wspólnym,
Nowym Domu — w swej Od
rodzonej Ojczyźnie, przyjmie
my ich słowami szczerej przy
jaźni. A przede wszystkim po
witamy ich na dworcu war
szawskim, słowem Pokój —
słowem, które dziś, w dniach
podpisywania Apelu S. R. P.
rozbrzmiewa na całym świecie,
tym magicznym słowem, które
wymawiane przez 2 miliardy

ust, choć w różnym brzmieniu
potrafi przerwać proces re
akcji atomowej, grożącej
światu zagładą.
Gdy miną pierwsze uściski
i powitania, gdy mocnym po
daniem dłoni przypieczętuj:-my pakt przyjaźni, pokażemy
swym gościom Nasz Dom.
Niech wiedzą. Niech zobaczą
dorobek naszej 10-letniej pra
cy i trudu. Postawimy ciem
noskórego Algierczyka przed
fasadą staromiejskiej kamie
niczki, błyszczącej od złoceń i

grupa młodych Chińczyków
nasze polskie jedwabie, a
smagły Hiszpan usłyszy ludo
we piosenki Mazowsza. Owi
nięty w futra mieszkaniec pół
nocy spotka się na Marszał
kowskiej w upalny, lipcowy
dzień z gościem z Australii, a
zgrabna, francuska dziewczyna
zakocha się w przemiłym stu
dencie z Brazylii. I wówczas,
gdy zabrzmi w różnych języ
kach hymn S. F. M. D, gdy
spotkają się dłonie czarna,
żółta i biała, gdy serca uderzą
tym samym, zgodnym rytmem
— wówczas spełnimy toast:
Niech żyje przyjaźń!!!
A. C.

U naszych przyjaciół z Azji
<-

Zastałem ich w trójkę łączi* koleżanką również Kotreaniką w czarne miłej, przyjaciel
skiej pogawędki. Jako dobry
znajomy przyłączyłem sdę do
ich rozmowy, z której starałem
się dowiedzieć interesujących

Polski na studia. Studiują pra
wie na wszystkich wydziałach
i latach.
— Czujemy się na ogól dobrze
— mówi koL Ii dien-Diom —
tylko tęskno nam do Ojczyz-

ską, łączącą mlodziei Koreań
ską i Polską, jej kulturę I oby
czaje. Pr^ede wszystkim jed
nak, nasze przygotowanie do
Festiwalu, to jeszcze lepsze
przygotowanie się do sesji egza-

— W naszym kraju, tak jak
na całym świecie młodzież
przygotowuje się do FestitoaAu przez osiąganie lepszych wy
ników w pracy i w nauce. Mło
dzież nasza przez szeroki udział

nas rzeczy.

wiecie ze...
...aa Festiwal przybędzie
około 400 radzieckich sportow
ców, którzy startować będą w
lekkoatletyce, gimnastyce, pły
waniu, wioślarstwie, kajakar
stwie, boksie, zapasach, pod
noszeniu ciężarów, kolarstwie,
koszykówce, siatkówce, szer
mierce oraz tenisie. Tegorocz
ny przyjazd sportowców ra
dzieckich ma szczególne zna
czenie, gdyż wiąże się z 10 ro
cznicą podpisania układu o
przyjaźni i współpracy wza
jemnej między naszymi naro
dami.
...zobowiązania młodzieży Kędzierzynskicn Zakładów Azotowycn aadzą ponad dwa mi
liony oszczędności.

*
...Koło ZMPII.r.Wydz.Gór_
niczego poajęio opiekę naa kopainiami Zagięcia ^rakowsiuego: np. koi. koi. Łu^aszewski i Gorzut nad kopaimą
„Kościuszko-JNowa", koi. koi.
Prus i łakiba nad kopalnią
„Bierut", a koi. koi. Piętka i
Mateja nad kopalnią „Komu
na Paryska".

...istnieje już Przedfestiwalowa Sztaieta Pokoju i Przyjaź
ni, którą zapocząuiowala mło
dzież PKPti.
Grupa Koreańska
w czasie akcji
wykopkowej

...stała delegacja polska wy
nosi 3 tys. czionkow. Co trzy
dni będzie się zmieniała 35-tysięczna rezerwa dełegatówoóserwatorow.

...młodzież w całym kraju
już teraz, chociaż do festiwa
lu jeszcze dwa miesiące, po
dejmuje szereg zobowiązań.
Jedynaczka % grupy koreań
skiej
Otóż kolegów Koreańczyków
na naszej Akademii studiuje
52 i jedna koleżanka, ozdoba
Koreańskiej grupy. Rokrocznie
przyjeżdża ich kilkunastu do

ny ,do rodziny. Obecnie przy
gotowujemy się do V Festiwa
lu Młodzieży w Warszawie.
Wyjeżdżamy często do miast
i wsi na przedfestiwalowe spot
kania z młodzieżą Polską. Za
cieśniamy przez to więź bra/ter-

minacyjnej. Przez uzyskanie
jaknajlepszyeh wyników w eesjijiczcimy V Festiwal.
— A jak przygotowuje się
do Festiwalu młodzież w Wa
szym kraju? — rzucam pyta
nie.. *i •

Przyjaźń

w planie odbudowy zniszczone
go kraju, w Planie S-letnim
pragnie zasłużyć na udział w
Festiwalu. Przecież na Festi
wal wyjadą tylko najlepsi z
naszej młodzieży, gdyż będzie
to nagrodą i wyróżnieniem za
pełną poświęcenia pracę. Szcze
gólnie przygotowują się nasze
Zespoły Artystyczne i sportow
cy, którzy pra^ną, aby ich wy
stęp w Polsce wypadł jaknajlepiej.
Przez przygotowanie i udział
w Festiwalu łączymy się z
młodzieżą całego świata we
wspólnej walce o pokój. My tu
w Polsce często bierzemy udział
w akcjach czy to wykopko
wych, żniwnych, czy też w czy
nach przy budowie Nowej Hu
ty, podkreślając przez to naszą
solidarność z młodzieżą polską.
My również budujemy socja. lizm i dlatego nasze cele są
wspólne. Nasi polscy koledzy
rozumieją to i dlatego są nam

...przy ZD ZMP powstał Ko
mitet Przedfestiwaiowy. Zada
niem jego jest opieka nad ak
cja festiwalową na naszej Uczelni.
*

bardzo życzliwi. Jesteśmy im
wdzięczni za to, że uczą się rar
zem z nami, pomagają nam w
pokonywaniu trudności i okar
zują nam tak wiele serdecz
ności.
To prawda, koledzy Koreań
czycy, walczymy o jedno, dziś
się razem uczymy, jutro będzie
my razem pracować, razem bę
dziemy budować naszą jasną
przyszłość.
L. Jankowski
Redaguje Kolegium
Adres Redakcji:
AL Mickiewicza 30.
Krakowska Drukarnia Prasowa
Kraków, Wielopole 1.
M—6—1790

„ Bito w mój d^m wstępuje

tego mile przyjmuję^
Taką maksymą wyszytą na
makacie wiszącej nad) łóżkiem
witają korespondentów „Na
szych Spraw" koleżanki za
mieszkujące pokój 102 w Do
mu Studenckim przy^ ul. Wybickiego. Przyjemny trójkowy
pokoik mile dla oka zagospo
darowany, czysty i schludny.
Na półeczce pod oknem stoi
„Pionier". Można przez radio
słuchać Paryża i innych stacji
francuskich, a to jest ważne
dla koL Żeni Kołodziej, która
przyjechała z Francji na stu
dia do Krakowa.

Pierwsze dni pobyto w Polsce były
dla mnie raczej przykre. Przyjechało
nas tutaj wprawdzie kilkanaście os6b,
niemniej jednak w Krakowie jestem od
września sama. Początkowo nikogo nie
znaiam, nie miałam koleżanek, teraz już
jest inaczej. Wprawdzie nadal jestem

MARTA BRASŁAWSKA
SĄ I TACY
Uparł się: chcę być
• studentem
—Trudna na to radh
Lecz gdy powiesz: — chodź
. na wykład,
—Odrzeknie:... „Odpada".

Szminka, papieros i mina
nadęta,
—To jeszcze nie całość
Kobiety-studenta!

Paradoksy o kobietach

*
Kiedy człowiek kocha, łu
dzi najpierw siebie, potem
innych. Świat nazywa to ro
mansem.

*
Kobiety wzbudzają w nas
natchnienie do- stwarzania
arcydzieł i przeszkadzają
nam w ich wykonaniu.

*
Mężowie pięknych kobiet
należą do sfery złoczyńców.

*
Kobiety kochają nas za
nasze .wady. Jeśli mamy
dość wad, wybaczą nam
wszystko, nawet rozum.

Większość ludzi bankrutu
je dlatego, że nazbyt uwi
kłali się w prozę życia. Zruj
nować się przez poezję to
zaszczyt.

DLA PEWNYCH
STUDENTEK

Zenia Kołodziej

Oskar Wilde

Żadna kobieta nie jest ge

rze Mol znajomi z Francji również
przygotowują się do Festiwalu.
Na nasze dalsze zapytania
odpowiada:
Na zabawy nie chodzę gdyż nie podo
ba mi się sposób tańczenia wśród stu
dentów, wszystkie tańce tańczą tak sa
mo. Orkiestra na AGH jest strasznie
wrzaskliwa. We Francji ostatnio była
moda na walca i polkę. Kraków jest
ładnym miastem, można go porównać
pod względem zabytków i sposobu za-

KĄCIK HUMORU-1 SATYRY

Zenia urodziła się we Fran
cji, w Polsce jest już trzeci
raz. Dwukrotnie na koloniach
zorganizowanych przez Polo- '
nię Francuską. Obecny pobyt
będzie niewątpliwie najdłuż
szy. Pochodzi Ona z północne
go zagłębia górniczego Fran
cji. Jej ojciec jest górnikiem,
a ponieważ nie ma zastępcy
w postaci syna, orzekł, że
córka właśnie będzie górni
kiem, no i jest. Studiuje na
wydziale Elektryfikacji Gór
nictwa I rok.

niuszem. Kobieta to gatunek
dekoratywny. Nigdy nie ma
nic do powiedzenia, ale mó
wi to czarująco. Kobieta oznacza triumf materii nad
duchem, jak mężczyzna oznacza triumf ducha nad
moralnością.

kierownikiem i członkiem w jednej oso
bie w francuskiej grupie studentów na
AGH, ale od przyszłego rokn przyjeż
d^ają tn dalsi Francuzi wiąc będzie nas
więcej, stwierdza z radością koi.
Kołodziej.
Na Festiwalu spodziewam się spotkać
wiciu znajomych z Francji. Sama przy
puszczalnie będę, gdyż po pierwsze
zgłosiłam się jako tłumacz, a po drugie
mam nadzieję wyjechać z Zespołem
Uczelnianym, gdzie występuję w ^hó

bndownit do Paryża (bardzo nam to „do
Fatyżal" pochlebiło).
A co koi. sądzi © polskich
filmach?
Krótko — ogólnie nie podobają m>
się, poza kilkoma naprawdę ładnymi,
które widziałam jeszcze we Francji.
Chodziłam tam na wszystk^e polskie
filmy jakie tylko były wyświetlane. Fu
my francuskie które obecnie wyświetla
ją w Krakowie widziałam już w kraju.
Na koniec naszej miłej roz
mowy koi. Zenia Kołodziej po
zwala nam wykorzystać zdję
cie (z archiwum Redakcji)
zrobione jej w czasie próby
zespołu.
L. Jankowskl i A. Setkowics

MARIAN MAJ

Dfagrobki
literackie

Mężczyzna może być szczę

śliwy z każdą kobietą. Jeśji
jej tylko nie kocha.

*
Kto jest wierny, zna tylko
trywialną stronę miłości;
niewierni znają jej tragedię.

Oskar Wilde (uajld) 1856—
1900. Poeta angielski. Obok
•utworów poetyckich autor pię
knych bajek o wysokich wal©- •
rach artystycznych (m. in. zna
ny „Szczęśliwy Książę") i ut
worów dramatycznych („Wach
larz Lady Windermare"). Pi
sarz dowcipny i błyskotliwy,
wsławił się swymi paradofcsami-aforyzmami, stawiającymi
na głowie najbardziej uświę
cone pojęcia, stąd i jego przy
domek: „lord paradoks". Po
stać Wilde'a spopularyzował w
Polsce Jan Parandowski sw^
interesującą powieścią biogra
ficzną o artyście pt „Król ży
da". Zamieszczone powyżej pa
radoksy pochodzą z mało u nas
znanej, przedziwnej powieści
Wilde'a: „Portret Doriana
Grey"..
Wybrał i oprać. L. M.

REDAKTORA
TECHNICZNEGO
Łamał „Nasze Sprawy"
I to znakomicie
Sam niestety się załamał
I — postradał życie.
ADMINISTRACJI
„NASZYCH SPRAW"
Tu ze Staszkiem, pod stertą
numerów
Legł Leon bez życia znaku
Kwestura zamknęła Mu konta
—Powiesił się na wieszaku!

Czym grozi zachowywanie
zbytniej powagi i brak przy
zwyczajenia do śmiechu, obra
zuje poniższy nagrobek redak
tora „Szczotki Ryżowej" — B.
Węklara:
Pod tą „Szczotką Ryżową"
Spi dostojnie Bolek
Gdyż niebaczny!
Raz się uśmiał...
zmarł — bo dostał kolek.

Mylić się, oto wiano, które
nam losy przyznały
Robimy projekty rano,
głubstwa robimy dzień cały.
(Wolter)

WEDŁUG
LA ROCHEFOUCAULDA
Jak cechą wielkich umysłów
jest wyrażać w niewielu sło
wach wiele rzeczy, tak przeci
wnie, małe umysły mają dar
wiele mówić a nic nie powie
dzieć.

*
Sztuka dobrego użytku śre
dnich przymiotów wyłudza uznanie i daje często więcej
czci niż prawdziwa zasługa.

*
Łatwiej jest uchodzić za go
dnego urzędów, których się
nie ma, niż tych, które się pia
stuje.

*
Świat nagradza częściej po
zór zasługi niż zasługę samą.

*

Pośmiertnie "czynię to
wyznanie:
„Zmarłem targany wyrzutami,
Że całe życie trułem bliźnich
Ciężkostrawnymi dowcipami"

Trudno ocenić, czy jakieś
proste, szczere i uczciwe po
stępowanie jest wynikiem ucz
ciwości czy rachuby.

Więc plotkowano nad mą
trumną:
—„Ten grzesznik, to wie
pani...
Na dwie minuty przed swą
śmiercią
Zakrztusił się fraszkami". .

Są rozmaite rodzaje cieka
wości: jedna z interesu, aby
się dowiedzieć tego co nam
może być użyteczne; druga z
ambicji, płynącej znów z chęci
wiedzenia tego, czego inni nie
znają.

ANDRZEJA

Lepiej jest używać swego
rozumu na znoszenie trudno
ści, które na nas spadły, niż
na przewidywanie tych, które
się mogą trafić.

*

*
SETKOWICZA

*
Są ludzie wstrętni mimo za
let, a inni miii z wadami.

Nie gardzimy wszystkimi,
którzy mają przywary, ale
gardzimy wszystkimi, którzy
nie mają żadnych cnót.

*

Maksymy

NAGROBEK WŁASNY

A. Setkowicz zmarł—więc leży.
Spośród cnót wyboru
Jedną cenił całe życie:
Poczucie humoru 1

Szczęście poprawia wiele
przywar, których nie zdołałby
poprawić rozsądek.

Wariacje
1.Kobieta to zagadka! Męż
czyzna, który rozwiąże taką za, gadkę powinien w nagrodę zo
stać kawalerem.
2.Istnieje tylko jeden śro
dek na porozumienie się z ko
bietami, to zawsze ulegać im.
3.Małżeństwa dlatego roz
chodzą się, że nie mogą ani po
rozumieć się, ani zrozumieć.
Gdyby zrozumieli się wcześ
niej — nigdy nie łączyliby się
na stałe.
4.Nieporozumienie tworzy
niekiedy rozwody; znacznie
więcej stwarza ono związków.
5.Prawdziwe szczęście po
znasz dopiero wtedy, jak się
ożenisz. — Ale wtedy, będzie
już za późno.

MOTTO
Nie dlatego przestajemy się
bawić, że starzejemy się, ale
^starzejemy się dlatego, że
przestajemy się bawić.
WAKACJE — MODA
Wakacje, to moda szukania
hen, — gdzieś daleko — w szu
mie, tłoku i niewygodach tego,
co ma się pod ręką w spokoju
i wygodach.

PRZEPOWIEDNIA ŁYSEMU
Łeb goły jak kolano, gdy wi
dzę u Ciebie
Łysku, muszę tak wróżyć, że
nie będziesz w niebie
Bo gdy do nieba pójdziesz z
tym łbem twoim gładkim
Zepchną cię święci, mówiąc, że
tam wchodzisz zadkiem.

Rys. Jean Effel

P.
pi

Ale^ nie, to nie Adam zmalał,
to jabłoń urosła.

Który z was zajmuje ei^
małym?

On bierze mi moją zabawki!

Przestań ssaó brodę!

Pieśnig i tańcem witamy Vi Festiwal
>

Młodzieży i Studentów

Wyniki elim^nacji
wojewódzkich
W_dmiu 26 kwietnia 1953
(roku odbyły się w Krako
wie Wojewódzkie elimina
cje pionu studenckiego Ze
społów Pieśni i Tańca.
W wyniku eliminacji
pierwsze miejsce zajął Ze
spół Pieśni i Tańca Politech
niki Krakowskiej, drugie
miejsce Zespół Pieśni i Tań
ca AGH wydz. Górniczego
i trzecie Uczelniany Zespół
Pieśni i Tańca AGH. Cieszy
my się bardzo z sukcesów
naszych Zespołów oraz ży
czymy im dalszych osiąg
nięć w ich pracy.

Wizyta radzieckich
sportowców
Barwami tęczy mienią się ludowe stroje tańczących

Felieton aktualny

Zespól jędrnego z wydziałów po skończonym
żuje do zdjęcia.

Biuletyn ST\
Ukazał się już kolejny (4)

Coraz gorzej dzieje się na
naęzej Uczelni. ,.Nasze Spra
wy" mieszają się do wszyst
kiego, choć nikt ich o to nie
prosi. W każdą szparkę, w
każda dziurkę, zawsze tam,
gdzie ich nie pcsieją, włażą
ciekawi reporterzy. Podiują z
obiektywem, ołówkiem, pió
rem, maszyną do pisania i kieaznakową maszyną rotacyjną,
Ba najdrobniejszymi szczegó
łami życia Akademii. Nie dają
kucharkom spokojnie kichać
nad jedzeniem w stołówce,
przynoszą menzurki na kola
cje i śniadania dla sprawdze
nia, czy herbata jest rozlewa
na we właściwych porcjach,
psują nerwy kierownikowi
Oddziału Technicznego ciągły
mi monitami o żarówki. Nie
dają spokoju biurokratom.
Naraziły się „Nasze Sprawy"
przepotężnej organizacji chu
liganów. Można zanotować
również poważne wykroczenia
przeciwko ustawie o ochranie
bumelanctwa, z dnia 30. II.
br. Czepiają się bezwstydnie
brakorobów z Wydziału Pracy
Kult-Mas.
- Urządzają jakieś trudne i
nudne konkursy z nagrodami

w postaci „zegarka z wodo
tryskiem", humor wpychają
do kącika, a najnowsze wiado
mości sportowe czerpią z pod
ręcznika mgr T. Rokossowskiego pt „Historia powszechna
narciarstwa" wydanego w
pierwszej połowie XX stulecia.
Artykuły wstępne są pisane
z nastawieniem na to, że.Czytelnicy i tak tego nie będą
czytać. Przypuszczalnie wogó-^
le nikt by „Naszych Spraw"
nie kupował, gdyby nie kapi
talne rysunki Jean EffeTa,
•który wytrwale, na podstawie
umowy zawartej podczas je
go ostatniego pobytu w Pol
sce, ratuje nas przed bankruc
twem. Z. B. M. — Kraków,
który w stanie skandalicz
nym oddał V Blok D. S. do
użytku, w bezgranicznym uznaniu i uwielbieniu dla na^
sząj rzeczowej krytyki, ofia
rował nam z okazji Jubileu
szu, obszerny lokal wyposażo
ny w telefony, dobrze działa
jące kaloryfery i szczelnie za
mykające się okna, oo niewąt
pliwie przyczyni się do uspra
wnienia pracy w Redakcji.
'M. Maj

•10 po-

numer Biuletynu Studenckie
go Towarzystwa Naukowego,
na który składają się nastę
pujące artykuły w poszcze
gólnych seriach:

Seria A:
Uchwała RUSTN-u w spra
wie Sesji Kół Naukowych
Zbigniew Fajklewicz —
Wpływ sił luni-solarnych na
dokładność pomiarów grawi
metrycznych.
Ludgierd Cimaszewski —
Struktury roponośne na tle
ich genezy.
Władysław Duliński — Gaz
syntezowy i jego odgazolinowanie.
Władysław Koraeckl —
Wpływ stanu powierzchni na
jakość elementów maszyno
wych.• • •
St. Toporklewicz — Bada
nie wnływu rozdrobnienia na
uzysk miedzi w koncentracie.

Seria D:
Jerzy Szabert — Równanie
plastyczności prof. Hubera.

Karol
Przybyłowics —
Wpływ prostowania prętów
ze stali III X 15 na prostow
nicy rolkowei na ich utwar
dzenie się.
Kazimiera Fnrmańczyk —
Wpływ stanu powierzchni elementów maszynowych jako
czynnik podwyższający ich ja
kość.

*
Biuletyn można odebrać w
STN-mie w gmachu Ao —
1-sze piętro. Redakcja
Biuletynu STN

Spartakiada Wydz. Geolog.
W .trakcie odbywania się
Spartakiady otrzymaliśmy na
stępujące wiadomości:
W konkurencjach lekkoatle
tycznych startowało około 130
studentów. Najlepsze wyniki
osiągnęli: Szyndler ^Jan (II
rok) pierwsze miejsce w
biegu na 100 m. Poza
tym występował w czterech
konkurencjach: skok w dal,
w zwyż, rzut kulą i dyskiem.

Wiosenne Spartakiady Wy
działowe odbyły się w dniach
18—30. IV. 55 a Spartakiada
Centralna 4 15 maja br

Program
Współzawodnictwem sporto
wym w ramach Spartakiad są
objęte następujące dyscypliny
•portu:
1.Biegi Narodowe
2.Trójbój Narodowy
3.Lekkoatletyka
4.Pływanie
5.Gra zespołowa
a)siatkówka kobiet
i mężczyzn
b)koszykówka kobiet
i mężczyzn
c)piłka ręczna
; d) hokej na trawie
e) piłka nożna
8. Tenis stołowy
7.Szachy
8.Gimnastyka
9.Strzelectwo
"10. Kolarskie wyścigi i udział
w kolarskich raidach
ZMP-owskich
Odbyło się pięć Spartakiad
Wydziałowych 1 'tak:

1)Wydziału Górniczego
2)Wydziału Metalurgiczne
go
3)Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego
4)Wydziału Mechanizacji
i Elektryfikacji
5)Wydziału Ceramicznego,
Geodezji i Odlewnictwa

Współzawodnictwo
Celem dokonania prawidło
wej i właściwej oceny prze
biegu spartakiad i wyników
współzawodnictwa między wy
działowego wprowadza się na
stępującą punktację
Za udział zawodnikaw kon
kurencji objętej:
we współzawodnictwie d pkt
w biegach narodowych2 „
w trójboju narodowym3 „
w marszach jesiennych2 „
w wyścig, i raid. ZMP5 „
w masow. zaw. pływ.3 „
w grach zespołowych: piłka
nożna, ręczna, hokej na tra
wie, zespoły otrzymują do
datkowo za uzyskanie zwy
cięstwa10 pkt
za uzyskanie wyniku remis.
- 5 pkt
w pozostałych grach zespo

Z koleżanek najlepsze wy
niki osiągnęła koi. Starzyńską
z I roku.

Witold Pawlns — Żeliwo
sferoidalne.
Jadwiga Zalesińska — Ma
sy ogniotrwałe do ubijania
i wyłożenia pieców indukcyjr
nych.

Regulamin Wiosennej Spartakiady AGH
Termin

W dniu 26 kwietnia go
ściliśmy w Krakowie ucze
stników Raidu Motorowego
Moskwa — Warszawa snortowców DOSAAF ze Związ
ku Radzieckiego. — Spor
towcy radzieccy podczas
swego pobytu zwiedzili
zabytki starego Krako
wa oraz Nową Hutę. W
godzinach wieczornych w
Auli naszej Uczelni odbyło
się spotkanie sportowców
Radzieckich z Krakowskim
społeczeństwem. W czasie
spotkania sportowcy Polscy
wręczyli gościom pamiątko
we upominki. Po części ofi
cjalnej spotkania odbyły się
występy Zespołów Artysty
cznych z Krakowa i Nowej
Huty.;

łowych za uzyskanie zwycię
stwa6 pkt
za uzyskanie wyniku remis.
3 pkt
za uzyskanie wyniku normy:
BSPO zwykła1 pkt
z wyróżnieniem2
SPO I stopnia1
SPO II stopnia zwykła 2
SPO I stopnia z wyróż
nieniem • •3
III klasy sportowej 3
II klasy sportowej
5
I klasy sportowej
10

Na uznanie zasługuje dość
liczny wdział studentek.

Kod. Malesiński bardzo ład
nie pobiegł na 1500 m wy
przedzając pozostałych zawo
dników ok. 60 m.

W grach sportowych zwy
ciężyli: Siatkówka męska —
II rok geofizyki, Siatkówka
kobiet — I rok geol. Koszy
kówka męska — III rok geoL
Należy zaznaczyć, że przy
gotowanie do Uczelnianej
Spartakiady jest dosyć dobre.

Jak dluąa ta pottwa?

Uwaga

W ostatnim czasie wiele mó
wi się i pisze o pracy naszego
Radiowęzła. Nie ma sensu po

• Punkty zdobyte przez pra
cowników AGH będą liczone
podwójnie.
Wprowadzano współczynnik
dla poszczególnych wydzia
łów przez które była mnożona
ilość pkt. zdobyta przez wy
dział i na tej podstawie usta
lona ostateczna kolejność
miejsc.
1.Wydz. Górniczy.1.00
2.„ Metalurgiczny 1,30
3.. „ Geologiczny1,37
4.„ Ceramiczny1.71
5.„ Elektryfikacji
1,91
6.„ Odlewniczy2,03
7.„ Mechanizacji
2.30
8.„ Geodezji; 2,79

wtarzać tych wszystkich napi
sanych i nie napisanych słów
krytyki skierowanych pod adresem zespołu ludzi zajmują
cych się radiofonizowaniem sal,
korytarzy i nadawaniem pro
gramów. Nie ma sensu dlate
go, że chyba na nie nadal nie
otrzyma/my odpowiedzi - od
Kom. Uczehu ZSP, a przede
wszystkim dlatego, że są one
częściowo nieuzasadnione.
Należy natomiast natych
miast zrewidować skandaliczne

warunki pracy Radiowęzła. W
terminie jak najwcześniejszym
musi on otrzymać nadające się
do pracy pomieszczenie. A po
odebraniu nowego bloku popie
ramy ich prośbę o przyznanie
lokalu zajmowanego obecnie
przez Referat Zaopatrzenia^
Poza tym prosimy KU ZSP
o należyte zaopiekowanie się
tą ważną komórką Wydz.
P. K. M. i przyznanie odpo
wiednich kredytów, gdyż to do
piero umożliwi im pzupełnienie
istniejących braków w wypo
sażeniu.

Rozpoczęliśmy sezon
sportów letnich

Coś dla turystów
Począwszy od niedzieli 24
kwietnia br. Koło PTTK or
ganizują w każdą niedzielę
wycieczki zaliczane do Odzna
ki Turystyki Pieszej na nastę
pujących szlakach:
1.Rudawa — Dubie — Ra
cławice — Radwanowice —
Rudawa — 22 km.
2.Krzeszowice — Miękinia
—Fiiipowioe — Dniowa — 18
km.
3.Krzeszowice — Z. Tenezyński — Grójec — Alwernia
—Reguliee — 18 km.
4.Krzeszowice — Czerna —
Paczołtowice — Racławice —
Czubrowiec — Sąspów — Oj
ców — 25 km.
6. Krzeszowice — Z. Tenczyński — Frywałd — Baczyn
—Mników — Czułów — Nowa

Wieś — Czcrnichów — Brześnica — 34 kro.
6.Most Dębnicki — Pycbowice — Tyniec — Skawina —
16 km.
7.Rabsztyn — Klucze —
Błędów — Sławków — Pusty
nia Błędowska — 25 km.
8.Dniowa — Rezerwat —
Młodzawa — Dulowa — 25 km.
Udział we wszystkich 12 wy
cieczkach uprawnia do otrzy
mania Brązowej OTP. W każdą
niedzielę są do wyboru 3 trą

W koszykówce
mężczyzn zwycię
żył III rok

cy.
— WE2 UDZIAŁ W WTCIECZCE!
Oprócz tego Wydz. Wczasów
I Turystyki KU ZSP organizu
je w każdą słoneczną niedzielę
wycieczki połączone z wystę
pami artystycznymi.

iZeporłai fanłasttęcsntf

Lecimy w kosmos
— Halo! Halo! Tu mikrofo
ny sprawozdawcze lokalnego
radiowęzła AGH, zainstalowa.
ne na dachu głównego gmachu
Akademii, skąd transmitować
będziemy przebieg niezwykłej
uroczystości wyruszenia w po
dróż międzyplanetarną rakie
ty, uwożącej pomocniczych
pracowników naukowych i stu
dentów wydziału geologicznoposzukiwawczego AGH. Za
chwilę ruszą oni na gwieździ
ste szlaki w poszukiwaniu
ziem, na co wskazuje sama na.
zwa wydziału. Centralny plac
między budynkami Uczelni za
lewają niezmierzone tłumy,
Z odległego pawilonu Bl dola
tuje nas głychy stukot maszyn
do liczenia. To asystenci Za
kładu Obliczeń Geodezyjnych
kończą obliczenia trasy lotu. W
otwartym oknie widzimy Jed
nego z nich, jak na palcach
sprawdza wyniki dodawania.
Sam pocisk kosmiczny tkwi
w pośrodku placu, skierowa
ny dziobem ku niebu. Został
on wykonany sposobem gospo,
darczym przez pracowników
Oddziału Technicznego AGH.
W tym momencie jeden z nich
usuwa drobny mankament,
brak szyb w oknach kabin ra
kiety. Przez niezabezpieczone
otwory eter, wypełniający
przestrzeń kosmiczną, łatwo
mógłby dostać się do wnętrza,
wprawiając podróżników w
błogi stan długotrwałego uśpienia. Wnętrze pocisku po
dzielone zostało na trzy części.
W pierwszej z nich mieszczą
się kabiny studentów, w dru
giej pomieszczenia dla sprząta
jących, które czuwać będą nad
utrzymaniem jakiej takiej
czystości wewnątrz rakiety,
gdyż zamiłowanie do porząd
ku nie jest niestety zaletą na
szych studentów. Obie części
wyposażone są w sprzęty z
niełamliwego plastiku, wynale
zionego przez Referat Inwen
tarzowy AGH. Trzecia komora
mieści stos atomowy, dostar
czający energii silnikom. Wła
śnie w tej chwili w tejże ko
morze pracownicy Katedry Fi
zyki i Katedry Wytrzymałoś
ci Materiałów pracują nad roz
biciem atomu. Miarowo dudni
ciężki młot pneumatyczny, za
głuszając wiwaty tłumu, wita
jącego przy by tych platonem a_
stronautów, odzianych w ko
stiumy zaprojektowane przez
Katedrę Bezpieczeństwa Pra-

cy. Rozpoczynają się przemó
wienia.
Po uroczystym zagajeniu
przez ob. Rektora zabiera głos
przedstawiciel Ministerstwa.
Żegnając odważnych podróżni
ków, przypomina jednocześnie
o obowiązku regularnego nad
syłania sprawozdań z przebie.
gu lotu jak również o koniecz
ności zaprowadzenia nowej
kartoteki materiałowej, reje
strującej każdorazowe zużycie
materiałów w myśl ostatniego
okólnika. Przemawiający po
nim delegat „Naszych Spraw"
ponownie wspomina o koniecz
ności rozszerzenia prenumera
ty czasopisma wśród pracow
ników naukowych oraz poru
sza palącą kwestię czekającej
nas akcji wykopków. Część
oficjalną kończy przemówienie
przedstawiciela młodzieży, któ
ry tradycyjnie wspominając o
promiennym jutrze i czekają
cej nas szczęśliwej przyszłości,
nawołuje zgromadzonych do
dalszego polepszania wyników
w nauce i w pracy społecznej,
napiętnowawszy uprzednio
chuliganów. Następnie podróż-,
nicy dostają się do wnętrza
wehikułu przy pomocy łado
warki zasięrzutnej i giną nam
z oczu za stalową zaporą. Po
kilku minutach widzimy, jak
z boku podjeżdża do rakiety
samochód PSS, dowożąc nie
zbędne zapasy żywnościowe.
Specjalne sita przesiewają do.
starczone ze stołówki kotlety,
dzieląc je według asortymen
tów na miał, groszek itd. Z
innego samochodu grupa stu
dentów wyładowuje cenne
zbiory minerałów, które na od
ległych planetach reprezento
wać będę dorobek ziemskiej
cywilizacji. Uwaga! Zbliża się
historyczna chwila! Ob. Rek
tor podnosi w górę pistolet,
wypożyczony przez kierownic,
two Studium Wojskowego. Pa
da strzał!... Pocisk drgnął i
wystrzelił świecą w górę.
Wiązka neutronów zamiotła
trawnik 1 wzbiła gęsty obłok
kurzu, który chwilowo przesło
nił nam widoczność. Kończąc
transmisję, zawiadamiamy, że
za kwadrans rozpocznie się
wieczorek taneczny, połączony
z występami Zespołu Pieśni 1.
Tańca AGH, który wykona o- I
kolicznościowe „Tańce ziemi
krośnieńskiej". Wyłączamy się.

U

Głupota ludzka

Czytelnicy piszg:

^[nie ma pnie
A może to % nudów mieszkań
cy pokoju 182 i m w XII D.S.
zajmują et^ przylepianiem tu
tek od papierosów ustnikowyek
do sufitu w swych pokojach.
Sport arcyosobliwy i deko
racja dotychczas nigdzie nie
znana. Świadczy ona najwyraź
niej o poziomie umysłowym
studentów, jakby nie było, kur
su magisterskiego.
Prosimy „toto" jak najszyb
ciej zlikwidować, bo mała rzecz,
m duży wstyd.

Prywatna

inicjatywa
Z inicjatywy ZSP powstała
na Uczelni orkiestra taneczna.
Umożliwiono jej korzystanie *
sal na próby, wypożyczono in
strumenty, podczas eliminacji
orkiestra zbiera (może i zasłu
żone) brawa i występuje pod
szyldem studenckim.
A w efekcie? W wyniku tej
opieki wychowaliśmy sobie nie
złych przemysłowców z ich kierotonikiem finansowym koL
Stabrawą na czele zespołu. —
pobierają oni mianowicie
150 zł za każdego członka
zepołu za S godzin gry.
Zróbmy małe obliczenie: na do
brą sprawę orkiestra może
grać 7 razy w miesiącu, tak
więc każdy z jej członków otrzymuje ok. 1000 zł miesięcz
nie (plus kolacja w czasieJcażdego wieczoru). Powstaje py
tanie, co ci koledzy robią z ty
mi „uczciwie" zarobionymi pieniądzmi? Kiedy odsypiają no
ce z soboty na niedzielę i z
niedzieli na poniedziałek? Jak
się czują z piendądzmi wyłudzo
nymi od swych kolegów z Uczelni?! I najważniejsze — kto
zezwala na wykonywanie jak
by nie było dobrze płatnego za
wodu w czasie studiów? Czy
nie ma innych, mniej ryzykow
nych form krzewienia kultury
muzycznej wśród studentów
(abstrahując od słabego po
ziomu % repertuaru orkiestry).
Z tymi pytaniami zwracamy
się bezpośrednio do KUZSP.

Piąty blok po raz
Była komisjta. Przejęła. Ostatecznie i nieodwołalnie, w
dniu 18. IV br. Stwierdzono
azereg usterek jak — słabe osadzenie futryn okiennych,
wadliwa wentylacja w poko
jach, zupełny brak Itejie w ubikacjach oraz tzw. „niedorób
ki": zabałaganiony plac budo
wy, niewykończony taras i ka_
nalizacja. Usterki te główny
wykonawca zobowiązał się usunąć do dnia 25. VII. 55 r.
Poniżej podajemy punkty:
5, 6 i 7 pisma z dnia 18. IV
65 r. przesłanego nam w tej
sprawie przez ZBM Kraków.
5) Brak ciepłej wody łączy
się z brakiem kotła, który nie
został zamontowany — doku
mentacja techniczna Bloku V
tego nie uwzględniła, a spi^

wa ta nie dotyczy generalne
go wykonawcy.
6)Wszystkie inne usterki" I
braki w urządzeniach wodo
ciąg.-sanitarnych dotyczą na
szego subwykonawcy ZIS-u —
Zjednoczenie jako gen. wyko
nawca bierze odpowiedzial
ność i gwarancję za usunięcie
tych wszystkich usterek i bra
ków, które są możliwe do usunięcia w okresie zajmowa
nia pokoi przez studentów.
7)Wszystkie usterki budo
wlane — jak naprawa tynków,
roboty malarskie, wymiana fu
tryn itp. zostaną usunięte w
czasie wakacji, kiedy studenci
nie będą zajmować pokoi.
Jest to postanowienie Komi
sji, w której brał udział przed
stawiciel administracji bl^
ków.

Co z legitymacjami
" Kiedy Zarząd TPPR —
Wydz. Górniczego wyda le
gitymacje członkowskie stu
dentom tego wydziału. Pienią
dze na nie zosta ty pobrane
kilka miesięcy temu?

Błagamy o żarówki
„Ciemno wszędzie, głucho
wszędzie.
Co to będzie, co to będzie?"
Czyżbyśmy na Akademii od
nowa zaczynali uczyć się
„Dziadów" Mickiewicza? Raczej
odwrotnie. Już umiemy, ale
Mickiewicz zabrnął pod strze
chy i jest stosowany w życiu.
Przykładem jest szereg pokoi
w XII DiS gdzie albo nie ma
światła, albo jest niedostate
czne. Trzeba myśleć trzeźwo.
Czy żarówka 15 wolt wystar
czy do oświetlenia 7-mioosofao.
wego pokoju? Przecież to
śmiechu warte. Tak jest w po
kojach 417 i 112 oraz w wielu
innych, którysh numerów nie
gnamy

Na dworze zimno — wierzy
my jednak, że w najbliższych
dniach zacznie się prawdziwa
wiosna. Nie mamy jednak pe
wności, kiedy zmieni się sytu
acja w Kolegium Błyskawicy
w XII D. S. i Błyskawica zacz
nie się ukazywać. (Nie tablica
— bo ta już stoi od kilku mie
sięcy).
Proponujemy — dodatkowo
zamieścić na tablicy duży znak
zapytania — po to, aby wszy
scy się zastanowili do czego
ona służy.
Kolegium też.B-r

