
Jednodniówka, którą oddajemy w Wa
sze ręce jest swego rodzaju próbą ofi
cjalnego dotarcia do pracowników i in
teresujących się życiem uczelni studen
tów. Zadania, wynikające z przedsta
wionych poniżej przez JM Rektora za
łożeń rozwojowych AGH, będą wyma
gały wyjątkowo dobrego wzajemnego
zrozumienia intencji zoładz uczelni przez
pracowników i zrozumienia władz uczel
ni dla postulatów pracowników i stu
dentów.

Jednodniówka może być w tym bardzo
użyteczna.

Zostanie ona także, mamy nadzieję,
jak najpełniej wykorzystana przez or
ganizację partyjną, związkową, organi
zacje młodzieżowe i inne działające
w AGH, do popularyzacji ich celów,
krytycznej prezentacji dorobku i sy
stematycznego informowania ogółu o
swej działalności.

Przekazujemy w tej jednodniówce kil
ka koncepcji dotyczących życia uczelni,
prowadzonych w niej badań, dydakty
ki, warunków pracy, polityki kadrowej
itd. itd. i tym samym chcemy przyczynić
się do wyeliminowania istniejących nie
prawidłowości. Zajmujemy się tu spra
wami naszej uczelni, to znaczy, proble
mami efektywności badań, nowoczes
ności dydaktyki, skuteczności rozwiązań
organizacyjnych; relacjami nauka-prze-
mysł, a więc problemami z natury wy
magającymi głębszych przemyśleń
i szerszych porównań. Dlatego też Sie
dzimy trendy rozwojowe szkolnictwa
technicznego w Polsce i na świecie wie
rząc, że przyniesie to pożytek Akademii.

Odnotowujemy na szpaltach tej jed
nodniówki ciekawsze przejawy życia
Akademii w tym także kulturalnego,
a nawet towarzyskiego.

Drodzy

Czytelnicy

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że
w naszych rękach w dużej mierze spo
czywa przyszłość kraju. Nauka w ogrom
nym tempie staje się dominującą siłą sty
mulującą wzrost gospodarczy. Musimy wie
rzyć w swoje możliwości, musimy być
odważni lecz zarazem rozważni w podej
mowaniu twórczego ryzyka. Perspektywa
jutra kraju jest piękna, jej ziszczalność
zależy jednak od szergu warunków. Jedno
z zasadniczych to powodzenie ambitnych
planów polskiej nauki, której/ cząstką jest
nasza Uczelnia.

Sukcesy w realizowanych przez nas za
daniach — dydaktycznych i naukowych —
zależą od zgodnej determinacji w pracy.
Zależą one jednak także od prawidłowej
organizacji naszych zajęć, badań, prac.
Dlatego czeka nas na progu rozpoczyna
jącego się roku akademickiego weryfika
cja całego naszego warsztatu pracy. Musi
my być tak sprawni w działaniu i tak sku
teczni jak to tylko w istniejącym stadium
rozwoju organizmu Uczelni jest możliwe.

Przyjdzie nam więc w dalszym ciągu
z wytężeniem pracować Niech to będzie
wysiłek może bardziej świadomy jego ran
gi niż dotąd. Niech to będzie trud może
bardziej ukierunkowany niż miało to miej
sce dotychczas. Już w ubiegłym roku aka
demickim zanotowaliśmy wyraźne sukce
sy, niech jednak te, które będziemy pod
sumowywać za rok będą jeszcze bardziej
pełne i owocne z punktu widzenia spo-
łeczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Podstawowym zadaniem naszej Uczelni
jest dostarczenie gospodarce narodowej
wysoko kwalifikowanej kadry inżynier
skiej, zdolnej nie tylko kierować na bie
żąco złożonymi procesami technologicz
nymi, ale także podejmującą inicjatywy
i konkretne działanie w kierunku stałej
modernizacji górnictwa, hutnictwa i prze
mysłu materiałów budowlanych. Dołóżmy
starań, aby w tym nowym roku akade
mickim położyć podwaliny pod nowy, bar
dziej dostosowany do potrzeb przyszłości
model absolwenta naszej Uczelni. Będzie
to autentyczna odpowiedź na istotne za
mówienie społeczne kierowane pod na
szym adresem. Podejmowana reforma stu-
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Fot. J. Rubiś

Weszliśmy w pięćdziesiąty czwarty rok
akademicki naszej Akademii. Nie jest to
rok zwykły. Obejmuje okres głównych
uroczystości kopernikańskich w naszym
kraju i na całym świecie, okres — rzecz to
bez precedensu w dotychczasowych dzie
jach nauki polskiej — proklamowany
przez naród Rokiem Nauki Pol
skiej. To okres wielkich nadziei i wiel
kich szans. Oczy społeczeństwa będą te
raz bardziej niż kiedykolwiek skierowane
na pracę jednostek, zespołów nauko
wych — naszą pracę. To zobowiązujący
zaszczyt.

W odpowiedzi na apel Tow. Edwarda
Gierka I Sekretarza KC naszej Partii,
który został skierowany w auli naszej
Uczelni do polskich naukowców, musimy
zrobić wszystko aby wyzwolić i urucho
mić tkwiące u nas rezerwy w zakresie ba
dań naukowych nad lepszym zagospodaro
waniem surowców, przyspieszyć prowa
dzone przez nas badania — tak aby szyb
ciej dawały określone efekty gospodarcze.
Musimy podejmowaną obecnie reformę
studiów wykorzystać w kierunku lepszego
przystosowania absolwentów do czekają
cych ich zadań; musimy też lepiej gospo
darować kadrami wewnątrz Uczelni.

Roman NEY
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Zwróciliśmy się do JM Rektora AGH Prof. dr hab. inż. Ro
mana Neya z prośbą o zaprezentowanie ogółowi myśli prze
wodnich programu rozwoju Uczelni przyjętego przez jej kie

rownictwo. Oto one.

TERAŹNIEJSZOŚĆ
POCZĄTKIEM PRZYSZŁOŚCI

Rys. Wacław Potoczek
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6.Wydział Metali Nie
żelaznych — Prof.  dr
inż. .Jerzy Bazan

7.Wydział    Elektro
techniki Górniczej
i Hutniczej — Doc. dr
hab. inż. Kazimierz Biszty-
ga

8.WydziałMaszyn
Górniczych i Hut
niczych — Doc. dr hab.
inż. Adam Siemieniec

9.Wydział    Wiertni-
c z o-N a f t o w y — Prof. dr
hab. inż. Józef (RaprtJars^^

10. Wydział Odlewni
czy — ProL dr hab. inż.
Władysław Longa.

(ems)

Funkcje Dziekanów w po
szczególnych Wydziałach AGH
pełnią:

1.Wydział Górniczy —
Dr hab. inż. Tadeusz Ry-
nicarz

2.Wydział   Geodezji
Górniczej — Doc. dr
hab. inż. Zbigniew Sitek

^. Wydział Geologicz-
n o-P oszukiwawczy —
Doc. dr inż. Zdzisław Śmie-
tański

4.Wydział  Inżynierii
Materiałowej i Ce
ramiki — Prof. dr hab.
inż. Stanisław Mrowec

5.Wydział    Metalur
gii — Doc. dr hab. inż. Jan
Janowski

Klub Pracowników AGH proponuje (do końca 1972 roku):

XI — wystawa gwaszy' Jana Swiderskiego

—spotkanie z pisarzem Stanisławem Lemem

—występ Kabaretu „Anawa"
—Teatr Jednego Aktora — Danuta Michałowska

—bal „Andrzejkowy"

XII — wystawa fotograficzna pracowników AGH

—spotkanie z Jerzym Waldorfem

—występ Kabaretu „Piwnica Pod Baranami"

—Teatr „Eref" — monodram Ryszarda Filipskiego

—Bal Sylwestrowy

—projekcje filmów DKF-u

Klub otwarty:

od 9 do 17

w soboty od 9 do 14. W niedzielę nieezynny.

Kierownik Klubu Maria Balewicz serdecznie zaprasza!

FUNKCJE DZIEKANÓW PEŁNIĄ:Propozycje:

AGH przekroczyła 4 tys. osią
gając stan 4092 pracowników.
W tym było 265 profesorów
i docentów oraz 1060 młod
szych pracowników naukowo-
dydaktyoznych.

O Zakupiono nowe wyposaże
nie laboratorów w urządzenia
za sumę 50 min zł.

O Powołano dwa laboratoria
środowiskowe:
—Laboratorium Mikroskopii

Elektronowej,
—LaboratoriumBadania

Drgań i Szumów.

O Uruchomiono serwis napra
wy aparatury (czas naprawy
przyrządu nie przekracza kil
ku dni!).

O Powołano:
—Uczelniano-Przemysłowj^o^e^",

Instytut  Nowych Kon^cr-U •
waejf Energii,

—Instytut Chemii Górniczej
i Fizykochemii Sorbentów.

W drodze przekształcenia po
wstał:
—Instytut Kształcenia

i Ochrony Środowiska.

O Stworzono nową specjal
ność szkoleniową:
inżynieria materiało
wa.
O W roku akademickim 1971/
/72 odeszli na emeryturę:  -
Prof. Tadeusz Kubiczek
Prof. Tadeusz Piech
Prof. Józef Wojnar
Doc. Władysław Przybyłowski
inż.  Marian Kozłowski (do

tychczasowy dyrektor admi
nistracyjny).
Zmarli:

Prof. Stanisław Bladowski
Prof. Mieczysław Jeżewski
Doc. Jan Kubisz
inż. Ignacy Czaban
Dr Tadeusz Czaban
Halina Maniecka

AND

O W ubiegłym roku akademic
kim w murach AGH studio
wało 12 990 osób, z tej liczby
na studiach dziennych 9200.
Obok polskich studentów wie
dzę zdobywało 189 studentów
zagranicznych.

O Trwały dynamicznie rozwi
jające się studia podyplomo
we; skorzystało z nich blisko
800 inżynierów.

O W roku akademickim 1971/
/72 Akademia Górniczo-Hutni-
cza przekazała gospodarce na
rodowej 1900 inżynierów. Z
tej liczby dyplomy na stu
diach wieczorowych i zaocz
nych uzyskało 680 osób.

O W chwili obecnej Akademia
kształci 262 osoby na studiach
doktoranckich. Natomiast po
nad 500 magistrów wykonuje
prace doktorskie w ramach
asystentury.

O W roku akademickim 1971/
/72 zakończono w AGH 97
prac doktorskich, z tego 54
autorów prac to osoby z prze
mysłu.

Stopień dotkora habilitowa
nego uzyskały 24 osoby, w
tym 7 osób spoza uczelni.

O W ubiegłym roku akademic
kim 31 pracowników AGH
powołano na stanowiska do
centów, 14 uzyskało tytuł pro
fesora nadzwyczajnego, zaś 5
osób tytuł profesora zwyczaj
nego.

O Pracownicy AGH uzyskali
77 patentów, zaś dalszych 152
rozwiązań zgłoszono do opa
tentowania.

O W roku akademickim 1971/
/72   ilość  zatrudnionych  w

AGH - Fakty i liczbyUmowy

?Umowę o współpracy między
Akademią Górniczo-Hutniczą
a Kombinatem Górniczo-Hut-
niczym „Bolesław" podpisali
Rektor AGH prof. Roman Ney
oraz dyrektor KGH „Bolesław"
mgr inż. Włodzimierz Woźnicz-
ko. Celem usprawnienia współ
pracy powołano Przemysłowy
Zespół d/s Cynku i Ołowiu.
Do zadań tego zespołu należy
m. in. wnioskowanie nowej te
matyki prac naukowo-badaw-
czych zabezpieczających per
spektywy rozwojowe i unowo
cześnianie technologii.
?Również ze Zjednoczeniem
Przemysłu Ceramiki Budowla
nej a Akademią została pod
pisana w dniu 10. X. umowa
o współpracy.

O ZN -

?Organizacjęzakładową
Związku Nauczycielstwa Pol
skiego na naszej Uczelni śmiało
można nazwać jedną z najlicz
niejszych. Jej   stan liczbowy
wynosi 3960 osób. Nic dziwnego
przeto, że działa ona ha pra
wach oddziału powiatowego.
W skład Organizacji związko
wej wchodzi Plenum Rady Za
kładowej pod przewodnictwem
doc. dr hab. inż. Jerzego Nie-
wodniczańskiego, Komisja Re
wizyjna, której  przewodniczy
prof. dr inż. Adam Trembecki,
oraz Sąd Związkowy pod prze
wodnictwem prof. dr hab. inż.
Henryka Filcka.

Działalność Rady Zakłado
wej prowadzona jest w trzech
pionach. Socjalno-bytowym,
Organizacyjnym oraz Nauki,
Kultury i Propagandy. Na po
szczególnych wydziałach, In
stytutach międzywydziało
wych, oraz niektórych grupach
pracowniczych działa 20 Rad
Oddziałowych oraz Sekcja
Emerytów.

Erazm M. Stec

? W dniach 7—10 października
przebywała na naszej Uczelni
delegacja rządowa Demokra
tycznej Republiki Wietnamu
z wiceministrem tow. Tran-
Diep na czele. Goście szczegól
nie interesowali się Instytuta
mi Przeróbki i Metalurgii.

? Doniosłym wydarzeniem dla
środowiska naukowego Krako
wa była wizyta Edwarda Gier
ka na inauguracji roku akade
mickiego. Również nasza Uczel
nia gościła I Sekretarza KC
PZPR wraz z towarzyszącymi
Mu — Przewodniczącym Rady
Państwa Prof. Henrykiem Ja
błońskim, oraz Premierem Pio
trem Jaroszewiczem. W rozmo
wach z luminarzami krakow
skiej nauki goście podkreślili
m. in. rolę Akademii Górniczo-
Hutniczej w kształceniu tech
nicznym oraz zaapelowali
o wzmożenie wysiłków, o peł
niejsze jeszcze wykorzystanie
potencjału naukowego Uczelni.

Wizyty

D W dniach 29 sierpnia do
2 września przebywał na Aka
demii Rektor Ahmadu Bello
University w Zarii (Nigeria)
Prof. dr I. S. Audu. Nigeryjs-
kiego gościa podejmował pro
rektor AGH prof. Henryk Fil-
cek wraz z grupą profesorów.
W wyniku rozmów sformuło
wano wnioski dotyczące form
współpracy między uczelniami.
Akademia np. weźmie prawdo
podobnie udział w tworzeniu
wydziału górniczego na zarij-
skim uniwersytecie. Warto do
dać, że kierownikiem katedry
geologii na tamtej uczelni jest
prof. dr inż. Adam Tokarski
z AGH.
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Rys. Wacław Potoczek

1 erazniejszosc

wadą obecnego systemu stu-   początkiem przyszłości
diów jest tendencja do uśred-   •=^^
niania uczącej się młodzieży,
co znacznie utrudnia szybszy
rozwój najzdolniejszych stu
dentów. Zgodnie z polityką na
szego' resortu już w drugim
semestrze obecnego roku aka
demickiego wprowadzi się w
AGH system studiów indywi
dualnych dla najzdolniejszych
studentów, co nie tylko pozwo
li na skrócenie ich studiów,
gruntowne przygotowanie za
wodowe, ale także na szerszy
rozwój ich uzdolnień i stwo
rzy naturalne źródło dopływu
kandydatów na studia dokto
ranckie.

Kształtując samodzielność
studentów należy także sze
rzej niż to ma miejsce obec
nie włączyć studentów legity
mujących się odpowiednimi
wynikami w nauce do prac
badawczych instytutów w ra
mach Zakładów Doświadczal
nych. Trzeba doprowadzić do

c.d. na str. 11

c. d. ze str. 1

diów musi być w naszej Uczel
ni śmiała i nowatorska; zaj
dzie z pewnością konieczność
zerwania z wieloma utartymi
przyzwyczajeniami i pogląda
mi. Uczelnia nasza musi uzy
skać w ramach tej reformy
znaczną samodzielność progra
mową dla kształtowania odpo
wiedniej sylwetki studiów za
kłada w pierwszym rzędzie
stworzenie warunków w pro
cesie kształcenia dla aktywiza
cji osobowości studenta w kie
runku większej samodzielności
w studiowaniu. Aby to osiąg
nąć trzeba zmniejszyć ogólne
obciążenia studenta zajęciami
obowiązkowymi, zredukować
ilość wykładów na rzecz semi
nariów i ćwiczeń, to znaczy
zastosować takie formy zajęć,
w ramach których studenci
przejdą z biernej na czynną
formę uczestniczenia w proce
sie kształcenia. W przedmio
tach, dla których istnieją dobre
podręczniki można z powodze
niem wykłady odbywać w
formie' seminaryjnej.

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

nicznej Obsługi Dydaktyki, ko
ordynacja współpracy organi
zacji młodzieżowych oraz prak
tyki studenckie i Ochotnicze
Hufce Pracy — krajowe i za
graniczne

Prorektor d/s Nauki
Prof. dr łtab. inż. Kazimierz
MAMRO

Urodził się 5. II. 1932 roku
w Dziewinie pow. Bochnia.
Ukończył Gimnazjum a potem
I Liceum Ogólnokształcące w
Krakowie. Studiował na Wy
dziale Metalurgicznym, który
ukończył w 1956 roku. Dokto
rat Nauk Technicznych uzys
kał w 1960 roku. Habilitacja
z zakresu metalurgii żelaza
w roku 1964. Jest członkiem
PZPR. Na Akademii pracuje
od 1954 roku. Profesorem nad
zwyczajnym został mianowany
w roku 1965. W 1966 roku
otrzymuje Złoty Krzyż Zasłu
gi, a w roku bieżącym Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodze
nia Polski.

Do zadań Prorektora d/s Na
uki należy: koordynacja i nad
zór nad działalnością nauko-
wo-badawczą oraz współpracą
Uczelni z przemysłem; zabez
pieczenie i rozwój wyposażenia
aparaturowego; koordynacja
i nadzór nad laboratoriami
środowiskowymi i pracownia
mi wydzielonymi; merytorycz
ny nadzór nad Zakładami Do
świadczalnymi, Działem Do
świadczalnym Aparatury Na
ukowej i bazą poligraficzną
Uczelni; koordynacja i nadzór
działalności AGH w zakresie
przekazywania i wdrażania
wyników badań w przemyśle,
wynalazczości i ochrony paten
towej.

ność naukowa: eksploatacja
podziemna złóż kopalin stałych.
W Uczelni pracuje od 1949 ro
ku. Jest członkiem PZPR. Od
znaczony m. in. Złotym Krzy
żem Zasługi, Krzyżem Kawa
lerskim Orderu Odrodzenia
Polski.

Zakres obowiązków Prorek
tora d/s Ogólnych: współpraca
z zagranicą, prognozy rozwojo
we Uczelni, prowadzenie dzia
łu informacyjno-prasowego,
oraz uroczystości uczelniane.

Prorektor d/s Nauczania
Doc. dr inż. Marian KAŁWA

Urodzony 20. V. 1929 r. w
Szreniawie pow. Miechów.
W latach 1947 do 1952 student
Wydziału Hutniczego AGH.
W 1964 roku uzyskuje dokto
rat nauk technicznych. Mia
nowany docentem w 1968 roku.
W Uczelni pracuje od 1952 ro
ku. Jako członek PZPR jest
z ramienia Uczelni delegatem
na VI Zjazd PZPR. Specjalność
naukowa to technologia mate
riałów budowlanych. W 1969
roku otrzymuje Złoty Krzyż
Zasługi.

Zakres działania Prorektora
d/s Nauczania: kierowanie pra
cą Rady d/s Młodzieży, w za
kresie Działu Nauczania studia
dzienne i dla pracujących do
stopnia mgr inż. Kierowanie
Działem Pomocy Materialnej
Studentów, nadzór nad dzia
łalnością Inżyniera d/s Tech

cję. Od czerwca 1967 roku pro
fesor nadzwyczajny — specjal
ność mechanika hutnicza. Na
AGH pracuje od 1950 roku.

W latach 1940-1945 cztero
krotnie odznaczony Krzyżem
Walecznych. W 1943 roku otrzy
muje The Military Medal.
W 1964 r. odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodze
nia Polski i w cztery lata póź
niej Krzyżem Oficerskim Orde
ru Odrodzenia Polski.

Kompetencje Prorektora d/s
Kształcenia zawierają: sprawy
studiów podyplomowych; sty
pendiów i studiów doktoranc
kich; przydziały mieszkań w
Domach Asystenckich dla asy
stentów i doktorantów; opinio
wanie w sprawach stażów kra
jowych i zagranicznych; spra
wy wydawnictw Uczelni oraz
sprawy związane z działalno
ścią Biblioteki.

Prorektor d/s Ogólnych
Prof. dr hab. inż. Henryk
FILCEK

Urodził się '9. XI. 1928 r.
w Niemczynku pow. Chełmno.
Ukończył Gimnazjum i Liceum
im. B. Limanowskiego w Wał
brzychu, a później Wydział
Górniczy AGH. W 1960 roku
uzyskał tytuł Doktora Nauk
Technicznych. Habilituje się
z zakresu mechaniki górniczej
w 1962 roku. W 1971 roku zo
stał mianowany profesorem
nadzwyczajnym. Jego specjal

Przedstawiamy władze
rektorskie naszej uczelni

Rektor Akademii Górniczo-
Hutniczej
Prof. dr hab. inż. Roman NEY

Urodził się 18. II. 1931 r. w
Pińsku. Ukończył Gimnazjum
w Dąbrowie Tarnowskiej. Li
ceum skończył w Tarnowie.

Następnie studiował Geolo
gię w AGH. Pracę w tej Uczel
ni podjął w 1952 roku. W 1962
roku uzyskał tytuł doktora,
a w pięć lat później zakończył
pracę habilitacyjną i otrzymał
tytuł docenta habilitowanego.
1. II. 1972 r. Rada Państwa
przyznała Mu tytuł profesora
nadzwyczaj nego.

Prof. Roman Ney jest odzna
czony m. in. Krzyżem Kawa
lerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Jest członkiem PZPR.

Zakres działania J. M. Rek
tora AGH:
Kierowanie pracą uczelni; jej
organizowanie; zmiany i powo
ływanie nowych jednostek; po
lityka w zakresie awansowa
nia docentów, profesorów i po
lityka kadrowa w szerszym za
kresie; sprawy etatowe; repre
zentacja uczelni na zewnątrz
oraz kierowanie pracą kole
gium i Senatu.

Prorektor d/s Kształcenia Kadr
Prof. dr hab. inż. Władysław
BOGUSZ

Urodzony w Krakowie 11. IV^
1916 roku. W 1934 r. ukończył
Gimnazjum Nowodworskiego,
a w 1938 r. Wydział Filozoficz
ny UJ w zakresie matematyki.
Tytuł magistra inżyniera zdo
był w 1952 roku kończąc na
AGH Wydział Elektrotechniki.
W styczniu 1955 roku uzyskał
tytuł Kandydata Nauk Tech
nicznych, a w 1960 r. habilita-



ich rozwiązywania. Tempo
wzrostu gospodarczego kraju,
jako funkcja przedstawionego
zjawiska narasta w postępie
geometrycznym. Osiąga się
ogromne przyspieszenie wpro
wadzania nowych pomysłów
do praktyki produkcyjnej. To
z kolei potęguje napięcie wy
magań, które muszą być sta
wiane człowiekowi obsługują
cemu współczesny system pro
dukcyjny, a w pierwszym rzę
dzie inżynierowi.

Widać więc, jak dalece istot
ny jest to problem, jak daleko
idące mogą być skutki błędów
w tym zakresie. Co jak co, ale
inżynier powinien funkcjono
wać poprawnie w organizacji
przemysłowej. Przede wszyst
kim model inżyniera musi
więc nadążać za tempem prze
mian technicznych czy techno
logicznych zachodzących w sfe
rze produkcji. Ba, ale jak to
osiągnąć? Przecież w wielu
wypadkach przemiany są już
tak szybkie, że zaczynają wy
przedzać cykl kształcenia. Za
nim wchodząca w życie no
wość techniczna zostanie prze
tworzona na odpowiedni im
peratyw dla systemu edukacji
narodowej następuje już jej
przedawnienie; już z jej po
zycji  ruguje ją rozwiązanie

dłami systemu, następuje ob
niżenie efektywności systemu
z niebezpieczeństwem całko
witej katastrofy włącznie.
Przemysł twierdzi, że staty
styczny inżynier, także absol
went Akademii Górniczo-Hut-
niczej nie funkcjonuje zgodnie
z oczekiwaniami.

Tymczasem powszechnie już
dziś wiadomo, że pomiędzy
ilością i wykształceniem inży
nierów a postępem technicz
nym istnieje skomplikowane
sprzężenie zwrotne: im więcej
jest inżynierów i im wyższy
ich poziom, tym więcej w da
nym kraju pojawia się odkryć
i wynalazków, które z kolei
rodzą nowe problemy i zapo
trzebowanie na twórców do

Andrzej DURA

Inżynier reprezentujący coraz
większy rozrzut swoich predy
spozycji i cech zawodowych
(w stosunku do wymagań sy
stemu wytwórczego) będzie
przyczyną wzrastających per
turbacji procesów produkcyj
nych.

Co się dzieje, gdy pozory
wskazują, że wszystko w naj-
lepszyrri porządku?

Inżynier jest najważniej
szym trybem przemysłowej
maszynerii. Jak wszystkie po
zostałe musi on jednak być
podporządkowany wewnętrz
nym prawidłowościom i nad
rzędnej idei przyświecającej
danemu systemowi produkcyj
nemu. Gdy jego postępowanie
okaże się sprzeczne z prawi-

Statystyki szkolnictwa z każ
dym rokiem w rubrykach
„absolwenci" podają coraz to
wyższe liczby. Trwa inten
sywny proces podnoszenia się
średniego poziomu wykształ
cenia. Jednocześnie jednak
coraz uporczywiej odzywają
się narzekania na nieadekwat-
ność modelu inżyniera opusz
czającego w ostatnich latach
mury polskich uczelni tech
nicznych w stosunku do ocze
kiwań pracodawców. Sprzecz
ność, której rozwikłanie wa
runkuje na pewno w znacznej
mierze powodzenie dalszych
planów rozwoju kraju. Pro
jekcja obecnej sytuacji, jesz
cze zbytnio nie nabrzmiałej,
w najbliższe dziesięciolecia
zarysowuje niepokojącą wizję.

Inżynier przyszłości
RODZI SIĘ DZIŚ
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poznawczych oraz uwarunko
wań i skutków społecznych
wiedzy technicznej.

Jednakże wówczas, w okre
sie międzywojennym propozy
cje komisji zostały uznane za
trafne, a zawarte w nich su
gestie spowodowały trwałe
wprowadzenie do programów
studiów technicznych takich
przedmiotów jak literatura
anglosaska z dodatkowym
uwzględnieniem stylistyki, so-

Przemiany

technicz

niesienie kosztów wykształce
nia oraz na fakt, iż kultura
nie jest mechanicznym zlep
kiem wiadomości z różnych
dziedzin. Stąd droga techników
do kultury niekoniecznie musi
polegać na przyswajaniu frag
mentów obcych dyscyplin,
właściwsze może byłoby prze
myślenie przez studentów teo
retycznych  podstaw,  założeń

szym była sprzeczność między
dążeniem do zawodowości stu
diów, związanej z zasklepia
niem się w raz opanowanym
fachu a chęcią udostępnienia
technikom zdobyczy ludzkiej
kultury, czyli sprzeczność mię
dzy inżynierem traktowanym
jedynie jako składnik produk
cji a ujmowanym jako czynny
element społeczeństwa. Dru
gim była sprzeczność między
specjalizacją a wszechstronnoś
cią i elastycznością nabywanej
wiedzy technicznej. Można
kształcić inżynierów w wą
skich specjalnościach, goto
wych do podjęcia pracy na
określonych stanowiskach bez
dalszego szkolenia. Jednakże
wobec szybkich zmian techniki
można wątpić, czy wiele prze
kazanych im na studiach wia
domości czysto technicznych
o praktycznym, lub nawet rze
mieślniczym charakterze długo
zachowa swą wartość. Czy nie
byłoby potrzebniejsze położe
nie nacisku na nauki podsta
wowe, na twórczą samodziel
ność i biegłość w pracy umy
słowej.

Komisja Wickendena zapro
ponowała dla przezwyciężenia
pierwszej, ale i w pewnym
stopniu drugiej z wymienio
nych sprzeczności, wprowadze
nie kilku dodatkowych przed
miotów: literatury anglosas
kiej, historii kultury antycz
nej, kultury zachodniej, histo
rii filozofii, socjologii itp. jako
przedmiotów obowiązkowych
wybieranych przez studentów
zgodnie z zainteresowaniami.
W ostatnich 20 latach kryty
kuje się niektóre aspekty
sprawozdania zwracając uwa
gę na wydłużenie czasu stu
diów przez wprowadzenie
przedmiotów humanistycz
nych, a co za tym idzie, pod

kosztów. Wykształcenie tech
niczne wymaga kilkakrotnie
wyższych nakładów niż każdy
inny (poza medycyną) rodzaj
wykształcenia. Dlatego jego
forsowanie poza niezbędne
minimum wydaje się być
rozrzutnością. Jej skutkiem
jest np. zatrudnianie inżynie
rów na stanowiskach admini
stracyjnych w przemyśle i po
za nim, na których kto wie,
czy nie lepiej poradziliby sobie
ludzie z wykształceniem hu
manistycznym.

W USA przyjęło się upo
rządkowanemu i syntetyczne
mu omówieniu nieustannych
dyskusji nad problemami
szkolnictwa wyższego nadawać
formę sprawozdań specjalnych
komisji tworzonych co kilka
naście lat przez odpowiednie
stowarzyszenie zawodowe i or
ganizacje społeczne. Odróżnia
się je podając nazwiska prze
wodniczących. Środowisko
techniczne przyjęło ten zwy
czaj w czasie I wojny świato
wej. Pierwsze sprawozdanie
dotyczące stanu i perspektyw
rozwoju nauczania techniki,
zwane raportem Manna, opu
blikowane w 1918 r. okazało
się próbą niezbyt udaną. Do
piero drugie, zwane raportem
Wickendena, opracowane w la
tach 1923—1929, opublikowane
w 1930 r. wytyczyło uczelniom
technicznym drogę na najbliż
sze dziesięciolecie. Sprawozda
nia komisji mają charakter
nieoficjalny, są nieobowiązu-
jące i uczelnie nie muszą się
do nich stosować. Mimo to ich
wpływ jest w praktyce bardzo
poważny.

Sprawozdanie Wickendena
z 1930 r. dostrzegło dwa za
sadnicze problemy ówczesnego
kształcenia inżynierów. Pierw

W przeciwieństwie do Euro
py Wschodniej, gdzie szkolnic
two techniczne wyraźnie domi
nuje skupiając około 50% ogól
nej liczby studentów szkół wyż
szych, w Europie Zachodniej
i krajach anglosaskich wśród
różnych odmian studiów, tech
niczne zajmują dalsze miejsce
skupiając z reguły około 15%
ogólnej liczby studentów. Prze
wodnictwo oddają kierunkom
humanistycznym. Zwykle wy
mienia się kilka przyczyn ta
kiego stanu rzeczy. Po pierw
sze mówi się, że studia tech
niczne wymagają pewnych
uzdolnień matematycznych,
podczas gdy wykazuje je jedy
nie około 20% osób z każdego
rocznika. Ponieważ zdolności
takie są potrzebne przy stu
diowaniu nauk ścisłych i przy
niektórych innych kierunkach
studiów, wątpić należy czy
zwiększanie liczby studiują
cych kierunki techniczne jest
sensowne.

Po drugie naturalne uzdol
nienia i możliwości intelektu
alne znajdują wyraz w zainte
resowaniach samej młodzieży,
których lekceważenie byłoby
niebezpieczne dla efektywności
studiowania oraz wydajnej
i twórczej pracy po studiach.
Po trzecie mówi się, że dość
niepewne wydają się przesłan
ki opinii, wedle której gospo
darka, podobnie jak to miało
miejsce w XIX i na początku
XX wieku, również obecnie
wymaga potężnej przewagi za
wodów technicznych. Wydaje
się, że w rewolucji naukowo-
technicznej nauki techniczne
odgrywają rolę drugoplanową.
Większe chyba znaczenie na
leży przypisać naukom ścisłym.
To one zapewne rozstrzygną
o kształcie przyszłości. Nie bez
znaczenia jest wreszcie sprawa



towanym inżynierem. Kształt
będzie opisany strukturą zadań
i obciążeń (z uwzględnieniem
także stopni napięcia p^szcze
gólnych konkretnych zadań
i obciążeń), które system na
inżyniera nałoży. Każde z nich
musi projektant przewidzieć
i uwzględnić odpowiednio
uzbrajając przeciw niemu pwo-
jektowany twór — optymalnego
inżyniera przyszłości.

Akademia Górniczo-Hutnicza
ma ambicje znacznego usamo
dzielnienia się, jeśli idzie o re
alizację purocesu dydaktyczno-
wychowawczego. Otworzy to
uczelni szansę poważnego przy
stąpienia do racjonalnego i ela
stycznego sterowania ewolucją
modelu swego absolwenta. Do
kronik już więc dostaną się
nareszcie wieści o reformach
nauczania wprowadzanych na
zasadzie eksp^rymentu op>arte-
go na dobrą sprawę li tylko
na czyjejś intuicji. Można być
już spokojnym, że sprawa
kroczy na właściwe tory. Pro
blem — jak daleko (i w jakim
tempie) po tych torach zajdzie.
Trudno pozbyć się w chwili
obecnej całkowicie niepokoju
o realność zasygnalizowanej
koncepcji wobec wciąż niepeł-

c. d. na str. 6

wanym do realizacji modelem
absolwenta systemu edukacji
narodowej w odpx>wiedni mo
ment i charakterystyczny dla
niego układ zapotrzebowania.
Można to zapewne osiągnąć
poprzez maksymalnie precy
zyjne

PROJEKTOWANIE INŻYNIE
RA.

W projektowaniu inżyniera
bowiem leży właśnie obecnie
główna szansa. Inżynier prawi
dłowo zaprojektowany pod ką
tem oczekujących go obciążeń
zawodowych i społecznych da
je gwarancję przyszłej efek
tywności. Pewne momenty,
których projekt z góry nie
określi będą mogły być kory
gowane dzięki przedstawionej
wyżej zdolności łatwej adapta
cji umysłu inżyniera do zmie
niających się warunków.

Każdy konstruktor dobrze
jednak wie, że aby projekto
wać trzeba na wstępie mieć
możliwość sformułowania jed
noznacznych założeń i wyty
czenia precyzyjnie wyrażonego
celu funkcjonowania konstruo
wanego tworu. Trzeba więc
umieć przewidzieć kształt tego
miejsca, które w systemie
przemysłowym ma w przysz
łości być „wypełnione" projek

ność umysłu, inwencja i ela
styczność. Umysł tak przygoto
wany nie będzie już obarczany
ogromem wiedzy encyklope
dycznej, jak to miało miejsce
w dotychczasowym systemie
kształcenia. Będzie operował
ogólną podstawową znajomoś
cią rozległego obszaru dyscyp
lin naukowych mając jednak
znaczną łatwość ich syntetyzo
wania, wiązania w doraźne po-
trzebne kompleksy. Zamiast
znajomości danego zjawiska
czy problemu px>siadał będzie
predyspozycję naturalnego sa
modzielnego jego zgłębienia
przy pomocy dostępnych opra
cowań i metod naukowych, do
kumentacji technicznej, wresz-
obliczeniowej.

Problem sprowadza się więc
do zastępowania wiedzy od
kładanej dotąd w pamięci stu
denta określonymi walorami
ukształtowania umysłu. Jest to
zasadnicza rekonstrukcja umy
słowości inżyniera prowadząca
do przejścia od typu statecz
nego i w pewnym sensie bier
nego do modelu dynamicznego
0znacznej  samodzielności
1inicjatywności. Obok tak po
jętej  intensyfikacji  procesów
kształceniowych nie należy za- '
pominąć o kwestii właściwego
utrafienia z danym przyjmo

nowocześniejsze. Tempo tego
kołowrotka poczyna być coraz
bardziej zawrotne. Gdyby
chcieć zastosować takie samo
dla procesu kształcenia wpro
wadzając ściśle korekty sto
sownie do każdej zachodzącej
przemiany w sferze techniki
sytuacja prowadziłaby do ab
surdu. Uwzględniając bez
władność procesów kształce
niowych trzeba byłoby prze
widywać nieodkryte wynalaz
ki, nieprzebadane odkrycia
i przygotowywać dla nich in
żyniera. Nonsens. Ta droga
postępowania zostaje już bez
powrotnie odcięta. Procesy
kształceniowe muszą być od
tąd sterowane w myśl nowych
strategii nie znajdujących
precedensów w przeszłości.
Trzeba je

SZTUCZNIE INTENSYFIKO
WAĆ.

Może się to odbywać na
drodze odejścia od tradycyj
nych i już p^tencjalnie zdez
aktualizowanych form i tech
nik nauczania na rzecz wydo-
dobycia nowych wartości
w umysłowości inżyniera zdol
nych zastąpić dotychczasowy
kompleks wielodyscyplinarnej
wiedzy. Te wartości to inten
sywnie wykształcona aktyw

o dojrzewaniu kolejnej wiel
kiej reformy. Krytyka dotych
czasowego stanu rzeczy jest
dość powszechna Jest to zresz
tą zrwiązane z ogólną próbą
lepszego przystosowania celów
narodowych do potrzeb przysz-
łośoi. Historia owych narodo
wych prioryterów jest sama w
sobie nader interesująca. W
ciągu ostatnich trzydziestu lat
na pierwsze miejsce kolejno
wyisuwały się sprawy energii
jądrowej, automatyka, elektro
nika, badania kosmosu, a obec
nie nauki biologiczne. Tenden
cje przemian można odczytać
z realizowanych lub planowa
nych reform. Na przykład nie
które uczelnie rozważają moż
liwość utworzenia tylko dwu
kierunków technicznych. Pier
wszy miałby charakter mate
matyczny i abstrakcyjny w
sensie funkcjonalnym wiązałby
się z projektowaniem. Drugi
o posmaku konstrukcyjnym,
technologicznym, kładłby na
cisk na podstawy fizyczne i ba
dania doświadczalne. Próbuje
się integracji niektórych trady
cyjnych sp>ecjalności na bazie
wspólnego p>odłoża teoretyczne
go. Przeprowadza sdę wreszcie
szereg eksperymentów. Np.
Uniwersytet w Utah wprowa
dził w 1967 r. tzw. nauczanie
problemowe px>legające na tym,
że student uczy się rozwiązując
corocznie około 40 problemów
dobieranych indywidualnie
przez instruktora. Propozycji
rozwiązań broni się w małych
dyskutujących grupach. Wykła_
dy ograniczano do 30% rozpo-
rządzalnego czasu z tym, że
zawsze są one związane z ro
związanymi problemami i zaw
sze są nadobowiązkowe.

Karol WAJS

zapoznawały z przestarzałymi
metodami pracy i przestarza
łym wyposażeniem.

Oba zalecenia uzupełniały
się, bowiem godziny zyskane
na ograniczeniu przedmiotów
zawodowych przeznaczono na
przedmioty teoretyczne. Czas
studiów pozostawał więc ten
sam, natomiast zmieniał się
ich charakter. Kształcenie spe
cjalistyczne chętnie wziął na
siebie przemysł przeznaczając
początkowy, zazwyczaj około
roczny okres pracy na -we
wnątrzzakładowe kursy wpro
wadzające młodych inżynierów
i techników w codzienne za
dania ich przyszłego zawodu.

3) Sprawozdanie zalecało
wielostopniowość studiów i
ostrą selekcję w ich trakcie,
przy zapewnieniu niemal każ
demu możliwości studiowania.
Jakość wyłonionej tą metodą
elity technicznej raport uzna
wał za sprawę wyjątkowej
wagi.

4) Zwracano uwagę, że
uczelnie winny dawać nie tyl
ko wykształcenie zawodowe
i wprowadzać w kulturę, lecz
także rozwijać osobowość, cha
rakter i kształtować postawę
studentów — słowem wycho
wywać. Sugerowano więc po
szukiwanie dróg ułatwiających
rozwój osobowości, sposobów
przeciwstawiania się oportu
nizmowi, służalstwu, bierności
i brakowi odpowiedzialności.
Za najważniejsze w tej mierze
uznano oddziaływanie pośred
nie nieformalne, zwłaszcza zaś
osobiste przykłady wybitnych
nauczycieli akademickich i nie
powtarzalną atmosferę wyższej
uczelni.

Współcześnie publikowane
materiały zdają się świadczyć

sprawozdanie postulowało spe
cjalizację ostatnich lat studiów
każdego kierunku z podziałem
na trzy grupy: produkcja, kon
strukcja i projektowanie, pra
ce badawcze. Zwracało także
uwagę na celowość szerszego
uwzględnienia technologii na
niższych latach. Obie sugestie
dość powszechnie uznano za
słuszne.

Sprawozdanie Grintera opra
cowano w latach 1952—1955.
Według niego zasadniczymi,
wówczas nowymi problemami
była prawdziwa powódź od
kryć naukowych i dominująca
w ich rozwoju rola nauk ści
słych. Nowa kontrowersja wy
rażała się w pytaniu: kto de
cyduje o przyszłości inżynier
czy uczony? Raport wypowia
dał się zdecydowanie za dru
gim członem alternatywy. Stąd
jego sugestie reformy studiów
technicznych:

1)Zwiększenie roli podsta
wowych przedmiotów teore
tycznych matematyki i fizyki
poprzez   przeznaczenie  nań
około 40% ogólnego czasu stu
diów i zdecydowane unowo
cześnienie treści.

2)Usuwanie zbędnych za
bytków rzemieślniczej przesz
łości   poprzez   likwidowanie
Wykładów z uznanych za mało
przydatne  przedmiotów spe
cjalistycznych (np. miernictwo
i kreślenia techniczne na wie
lu kierunkach), oraz  zmianę
systemu prac w laboratoriach
w których np. zalecano uwol
nienie  studentów od  prac
montażowych bliższych domo
wemu  majsterkowaniu  niż
problematyki montażu i roz
ruchu współczesnych urządzeń
przemysłowych. Nie tylko za
bierały one czas, ale co gorsze

na) oraz wybrane pozycje lite
ratury starożytnej.

Kolejne sprawozdanie, zwa
ne raportem Hammonda opu
blikowano w 1944 r. Chwila
nie była odpowiednia dla pod
sumowania doświadczeń przed
wojennych i sprawozdanie
uchodzi za nieudane. Zasadni
czym nowym problemem
w nim dostrzeżonym była fun
kcjonalna różnorodność zawo
du technika. W związku z tym

KAROL WAJS

uczelni

nych USA

cjologia, ekonomia, organizacja
pracy i inne.

Układano w USA różne, czę
sto obszerne, listy obowiązko
wych lektur dla studentów
uczelni technicznych. Na ogół
są one podobne i zawierają
przede wszystkim przystęp-
niejsze prace filozoficzne (Pla
tona, Arystotelesa, Marka Au
reliusza, Seneki, św. Augusty-



Pewne kroki, na pewno
słuszne z punktu widzenia rea
lizowania modelu absolwenta
uczelni adekwatnego do kształ
tu przyszłego zapotrzebowania
można podjąć już obecnie
traktując je jako wstęp do łań
cucha istotnych przemian
w wyobrażeniach na temat
predyspozycji inżynierskich
oraz już konkretnie w samym
procesie kształcenia.

Wiadomo już na pewno, że
jak najszybciej trzeba przystą
pić do wydatnego ograniczenia
ilości planowych zajęć dla stu
dentów. Ich tygodniowy pułap
nie powinien przekraczać dwu
dziestu godzin. Przeciążenie
zajęciami jest główną przesz
kodą w samodzielnej pracy
studentów. A przecież tylko sa
modzielne rozwiązywanie okre
ślonych zadań i problemów
może w istotny sposób kształ
tować tę cechę umysłu inży
niera, którą z przyszłościowego
punktu widzenia trzeba trak
tować jako wiodącą — ela
styczność w połączeniu z chłon
nością. Obecnie uczelnia ser
wuje studentowi wiedzę i to
niekiedy aż do przesytu. Re
wolucja w poglądach musi do
prowadzić do stanu diametral
nie przeciwnego; uczelnia za
główny środek osiągania dy-
daktyczno-wychowawczego ce
lu musi obrać wykształcenie
i podsycanie głodu wiedzy,
a nie jego zaspokajanie.

z ostatecznym rozpracowaniem
problemu permanentnej opty
malizacji modelu absolwenta
uczelnia, jak się wydaje, bę
dzie musiała poczekać. Zanim
dojdzie do rozpracowania tego
problemu, będzie niewątpliwie
możliwe wprowadzenie już na
obecnym etapie licznych istot
nych

ZMIAN W PROCESIE
KSZTAŁCENIA

słusznych z punktu widzenia
uzyskania absolwenta o predy
spozycjach na miarę nowo
czesnego przemysłu. Jest to
problem skądinąd ekonomicz
ny, chociaż nie znajduje odpo
wiedniego usankcjonowania
w aktualnym systemie schema
tów rachunku ekonomicznego.

Działanie w kierunku udo
skonalenia modelu inżyniera
jest niewątpliwie niezwykle
istotnym dla gospodarki naro
dowej działaniem intensyfiku
jącym. Tyle tylko, że jest to.
działanie prowadzone już nie
jako na rachunek następnego
dwudziestolecia. A więc nie
istnieje tu kryterium natych
miastowej reakcji systemu,
które dyktowałoby na bieżąco
korekty. Tym większe wyma
gania trzeba więc stawiać sa
mej konstrukcji projektu mo
delu inżyniera przyjmowanego
do realizacji. Jego precyzja bę
dzie zmniejszać ryzyko.

zania dla bieżącej działalności
systemu edukacji narodowej
także nie jest sprawą mecha
niczną i wymaga zaawansowa
nych analiz i skomplikowanych
badań. W sumie więc rzeczy
wistość dla procesu kształcenia
inżyniera leży już obecnie
w odległej o około dwadzieścia
lat przyszłości, przy czym ist
nieje tendencja wydłużania te
go odcinka czasowego, jeżeli
zakładać niezmienione tempo
procesu kształcenia.

Tak więc sytuacja jest trud
na, gdyż nie można tu ryzyko
wać użycia danych wejścio
wych nieprecyzyjnych o nie
dostatecznym poziomie praw
dopodobieństwa.  Dlatego  też

Andrzej DURA

c. d. ze str. 5

nych i niekonkretnych — mimo
bardzo istotnej w ostatnim
okresie poprawy — informacji
jakie napływają do uczelni na
temat przyszłego obrazu tych
gałęzi gospodarki narodowej,
których odpowiedniki w posta
ci swoich wydziałów posiada
Akademia. Uczelnia musi się
interesować pułapem wyprze
dzenia czasowego na razie nie
stety szokującym dla przemy
słu (przynajmniej dwadzieścia
lat). Proces kształcenia tak
pracochłonnego i czasochłon
nego „produktu" jakim jest in
żynier musi przebiegać w ciągu
kilkunastu lat. A przecież spra
wa przetworzenia oczekiwane
go obrazu produkcji na wska-

INŻYNIER PRZYSZŁOŚCI
RODZI SIĘ

DZIŚ
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rodzin. A więc warunki miesz
kaniowe i sposób spędzania
wypoczynku po pracy i urlopu,
niezależnie od wysokości za
robków.

Sytuacja mieszkaniowa w
Krakowie jest szczególnie cięż
ka. Wiemy wszyscy, że wskaź
niki zagęszczenia mieszkań nie
stawiają naszego miasta na
czołowym miejscu na liście
krajowej. Pracownicy AGH,
zwłaszcza pracownicy nauko-
wo-dydaktyczni winni być po
zyskiwani dla uczelni spośród
najzdolniejszych studentów,
bez względu na miejsce stałe-

stołówka pracownicza nie od
powiada naszym wymaganiom,
tak pod względem jakości i wy
boru potraw, jak i przede
wszystkim ze względu na jej
pojemność. Pomimo wydziele
nia z niej studentów jej prze
pustowość jest niewystarczają
ca. Nie można doprowadzić do
konieczności odmowy sprzeda
wania obiadów pewnej grupie
pracowników (jakie tu przyjąć
kryteria?), zwłaszcza z uwagi
na nienormowane godziny pra
cy pracowników naukowo-dy-
daktycznych. Doraźnym roz
wiązaniem może być skierowa-

posażenie pracowni i laborato
riów, czyli to wszystko, co sta
nowi między innymi również
i o — ogólnie mówiąc — kom
forcie, względnie bezpieczeń
stwie wykonywanej pracy. Po
trzebne jest tu oczywiście dzia
łanie długofalowe na rzecz po
prawy istniejącej sytuacji, co
znajduje swój wyraz w pers
pektywicznych planach rozwo
ju i rozbudowy uczelni, a co
jest z konieczności limitowane
całym szeregiem tzw. czynni
ków obiektywnych. Konieczne
jest jednak również działanie
doraźne, w ramach dostępnych

JERZY NIEWODNICZA^SKI

Problemy socjalno-bytowe
pracowników AGH

nie części stołowników do sto
łówek w instytucjach leżących
w sąsiedztwie AGH. Pełne za
spokojenie potrzeb w tym
względzie będzie możliwe do
piero po otrzymaniu nowego
obiektu, którego budowa roz
pocznie się w 1974 r. W budyn
ku tym mieścić się będzie rów
nież nowy klub pracowników
z bufetem- kawiarnią z praw
dziwego zdarzenia.

Mówiąc o sytuacji socjalno-
bytowej pracowników ma się
jednak zwykle na uwadze nie
to, w jakich warunkach pracu
ją w swym zakładzie, ale stan-
dart życia pracowników i ich

środków natury przede wszyst
kim organizacyjnej. Aktywnie
na tym polu działa administra
cyjna służba BHP uczelni, przy
ofiarnej współpracy całego
akytwu związkowej inspekcji
pracy. Realizacja wniosków
społecznych przeglądów stano
wisk pracy przeprowadzanych
okresowo we wszystkich in
stytutach AGH pozwala na
usuwanie rażących zaniedbań
i nieprawidłowości. Daleko idą
ce uprawnienia społecznych in
spektorów pracy winny zabez
pieczyć efektywność ich poczy
nań.

Istniejąca w naszej  uczelni

Warunki pracy i nauczania
w Akademii Górniczo-Hutni-
czej, a chyba i we wszystkich
uczelniach technicznych, dyk
towane są przede wszystkim
sytuacją lokalową i dostępną
bazą techniczną i aparaturową.
Te z kolei są zawsze wynikiem
kompromisu między rosnącą
liczbą studentów i pracowni
ków, rozszerzającą się proble
matyką badań uczelni, a stale
ograniczonymi możliwościami
inwestycji budowlanych i apa
raturowych. Rezultatem tego
kompromisu jest zagęszczenie
pomieszczeń naukowych i dy
daktycznych, niedoskonałe wy-

Nowowybrany Przewodniczą
cy Rady Zakładowej ZNP AGH
doc. dr hab. inż. Jerzy Niewod-
nicki ostro widzi niedostatki
obecnej sytuacji socjalno-byto-
wej pracowników uczelni. Do-

. daje jednak otuchy fakt, prze
konania Przewodniczącego o
istnieniu dróg wyjścia np.
z impasu mieszkaniowego.

Zapewnienie odpowiednich
warunków pracy, zaspokoje
nie potrzeb mieszkaniowych
i umożliwienie prawidłowego
wypoczynku, to główne czyn
niki, które — poza zapewnie
niem właściwego wynagrodze
nia za pracę — składają się w
sumie na poprawę warunków
socjalno-bytowych pracowni
ków. W społeczeństwie socjali
stycznym, zapewnienie odpo
wiedniego standardu material
nego i socjalnego pracowników
jest obowiązkiem pracodawcy.
Tradycyjnym rzecznikiem in
teresów pracowników w tym
względzie były i są nadal zwią
zki zawodowe. Uchwala VI
Zjazdu PZPR, która ukierun
kowuje wszelkie zamierzenia
polityczne, gospodarcze i spo
łeczne w Polsce na najbliższe
lata, potwierdza, że „podstawo
wym zadaniem (związków za
wodowych) powinno być kon-
sekwetne działanie na rzecz
poprawy warunków pracy,
przestrzegania socjalistycznych
zasad wynagradzania, troska
o sprawy materialne i socjal
ne". Zastanówmy się, jak Aka
demia Górniczo-Hutnicza oraz
Zakładowa Organizacja Związ
ku Nauczycielstwa Polskiego,
skupiająca pracowników AGH,
działają na rzecz poprawy sy
tuacji socjalno-bytowej pra
cowników.



prawdziwie elastycznego i twór
czego przyswojenia podstawo
wego materiału. Wydaje się już
obecnie szkodliwe egzekwowa
nie od studentów na ćwicze
niach kolokwiach i egzaminach
wiedzy w formie encyklope
dycznych wiadomości. Trzeba
je zastąpić egzekwowaniem fi
nezji i samodzielności myśle
nia, a więc dojrzałości swego
rodzaju intelektu technicznego.
Nie zwracać już uwagi na to
co student wie, bo taka wiedza
jest złudna i czysto pozorna,
za to interesować jak sobie ra
dzi myślowo z postawionym
mniej lub bardziej skompliko
wanym problemem. Rzecz jas
na pewne minimum wiedzy
encyklopedycznej student i tak,
niejako mimo woli, wyniesie,
gdyż zmusi go do zapamiętania
najbardziej powtarzalnych po
jęć i informacji częste nimi
operowanie. Takie zapamięta
nie będzie ściśle umiejscowio
ne w umysłowości młodego
człowieka i odtąd nie będzie
problemów z sytuacjami, że
absolwent wiele rzeczy wie, ale
nie bardzo potrafi tę swoją
wiedzę zużytkować.

Spada rola wąskich specjali
zacji. Wydaje się uzasadnione
zainicjowanie w uczelni ten
dencji do eliminowania tak
znacznego specjalizacyjnego
rozdrobnienia. Wąskie specjali
zacje kształcą pod kątem bar
dzo konkretnych okoliczności

c. d. na str. 8Rys. Wacław Potoczek

i w Jastrzębiej Górze, „Koci
Zamek" w Zakopanem i „Baś
ka" w Krynicy) oraz kwatery
wynajmowane u prywatnych
właścicieli. Istnieje w Polsce
moda na budowanie przez za
kłady pracy własnych ośrod
ków wczasowych. Moda ta nie
wątpliwie kiedyś minie, nastą
pi przejęcie tych ośrodków
przez terenowe biura tury-
styczno-wypoczynkowe zajmu
jące się budowaniem i admini
strowaniem obiektów pensjo-

•natowo-hotelowych, ogólnie
dostępnych (dla naszych kie
szeni). Ale póki ona istnieje,
musi i Akademia Górniczo-
Hutnicza tą drogą zapewnić
swym pracownikom spędzanie
wczasów w godziwych warun
kach. Stąd wynika konieczność
rozbudowy ośrodka w Kryni
cy, budowy (wykupu, wynaj
mu)" odpowiedniego pensjonatu
w Zakopanem, budowa ośrod
ka nadmorskiego, może na ba
zie, istniejącego już zalążka w
Łukęcinie. Potrzeba posiadania
obiektu dla terenowych prak
tyk studenckich nasuwa rów
nież konieczność budowy o-
środka w Krościenku, który —
podobnie jak dotychczas dzier
żawiony obiekt — byłby wyko
rzystywany i dla celów wcza
sowych. Posiadanie własnej
bazy wczasowej umożliwi też
kontynuowanie już w obecnie
prowadzonej — aczkolwiek w
dość skromnym zakresie —
akcji wymiany miejsc wczaso
wych z dysponentami atrakcyj
nych ośrodków w kraju i za
granicą. Ale wtedy i nasze
ośrodki muszą być odpowied
nio atrakcyjne. Dla celów wy
poczynku poza granicami po-

c. d. na str. 11

dą prowadzone właściwie (nie
schematycznie i nie formalnie).
Pracownicy nauki na tego typu
zajęciach nie powinni wykra
czać poza rolę czysto konsulta
cyjną połączoną z wstępnym
tylko ukierunkowaniem po
glądów.

Wydaje się potrzebne dalsze
kontynuowanie wielkiego na
cisku na dyscypliny podstawo
we. Trzeba tu jednak koniecz
nie zauważyć, że obecny prze
kaz tych dyscyplin odbywa się
najczęściej oderwanie. Zdecy
dowanie brakuje zajęć zmusza
jących studenta do myślowych
spekulacji interdyscyplinar
nych, a właśnie takie dopiero
zajęcia mogą doprowadzić do

•••••••••llMUHHHimnnmiluimf

sprzyja wykształceniu dyna
micznych cech umysłowości
słuchacza. Prowadzi do bier
nego akceptowania przekazy
wanego materiału, co już obec
nie nie ma większego znacze-
nia dla najistotniejszych war
tości optymalnego modelu in
żyniera.

Natomiast wiadomo na pew
no, że rozwinąć trzeba takie
typy zajęć, które sprowadzają
się do samodzielnego wykony
wania przez studentów okre
ślonych zadań czy ćwiczeń wy
magając od nich wykazania się
myślową inicjatywą. Trzeba tu
chyba wymienić przykładowo
zajęcia projektowe, z tym jed
nakowoż zastrzeżeniem, że bę

serwatorów, a która już może
niedługo zacznie przynosić
owoce. Gdy celem jest wygod
ne, obszerne mieszkanie dla
każdego pracownika AGH,
wszystkie środki są dobre.

Inne zagadnienie stanowi
problem organizacji wczasów.
Obecnie do dyspozycji mamy —
poza niewielką liczbą miejsc
na wczasach FWP i ZNP —
skromną bazę własną (dzierża
wione  domy  w Krościenku

kowskich spółdzielni mieszka
niowych. Pula ta, ogromnie
skromna w zestawieniu z po
trzebami wyniesie do 1975 ro
ku około 300 mieszkań dla ca
łego środowiska. Staramy się —
cały aktyw związkowy — w
oparciu o zasięgnięcie możliwie
najszerszych opinii, w sposób
możliwie najbardziej przemy
ślany i bezstronny decydować
o sposobie dysponowania tymi
mieszkaniami.  Jednocześnie

WYDAJE MI SIĘ, ŻE JESTEM TU NIEPOTRZEBNY

Rys. W. Potoczek

czynimy usilne starania o zwię
kszenie tej puli, jak też stara
my się szukać innych możli
wych rozwiązań. Skłaniamy
instytuty uczelniane, współpra
cujące z przemysłem, do udzia
łu w budownictwie mieszka
niowym danego resortu czy
przedsiębiorstwa. Prowadzimy
akcję pod hasłem „domek",
która ma na uczelni tylu entu
zjastów, co sceptycznych ob-

uczelni zintegrowane są z dzia
łaniem całego środowiska wszy
stkich wyższych Uczelni kra
kowskich. Z uwagi na specyfi
kę zatrudnienia i sytuacji mie
szkaniowej pracowników nau
ki, władze centralne przydzie
liły całemu środowisku pewną
pulę mieszkań spółdzielczych,
niejako poza oficjalną kolejką
oczekujących na mieszkania
„normalnych" członków kra-

Równocześnie z ogranicze
niem zajęć planowych winny
ulec zacieśnieniu kontakty stu
denta z kadrą nauczającą.
Sprzyjać temu będzie upo
wszechnienie akcji włączania
studentów do prac naukowo-
badawczych prowadzonych
w poszczególnych zakładach
uczelni.

Niezależnie od globalnego
zmniejszenia zakresu zajęć
obowiązkowych studenta wy
daje się już w tej chwili abso
lutnie możliwe śmiałe zmniej
szenie ilości godzin wykłado
wych (w stopniu wyższym niż
średni stopień ograniczenia go
dzinowego zakresu zajęć). Wy
kład bowiem niezwykle rzadko

go zamieszkania. Przecież fakt
posiadania mieszkania w Kra
kowie nie może stanowić kry
terium kwalifikacji na pracow
ników nauki! Stąd też znaczna
część młodych ludzi, rozpoczy
nających staż pracy w uczelni,
jednocześnie rozpoczyna swój
wieloletni staż członkowski w
jednej z krakowskich spół
dzielni mieszkaniowych. Sytua
cję ratują częściowo domy asy
stenckie; częściowo,, bo już
obecnie zaspakajają potrzeby
uczelni tylko w około 75 pro
centach, no i nie stanowią
idealnego lokum dla pracow
ników obarczonych rodzinami.
Należy pamiętać, że mieszkanie
jest dla pracowników nauko
wych również i miejscem pra
cy.

Niedobór mieszkań występu
je nie tylko wśród pracowni
ków naukowo-dydaktycznych,
ale też i wśród pozostałych
grup pracowników, warunku
jących prawidłowe funkcjono
wanie uczelni. Również i wśród
znacznej grupy osób o niskim
stosunkowo uposażeniu, a więc
oczekujących na tzw. mieszka
nia kwaterunkowe.

Potrzeby pracowników AGH
można szacować obecnie liczbą
około 500 mieszkań; wszystko
na to wskazuje, że liczba ta
w ciągu najbliższych lat będzie
podwojona. Jak z tego widać
stanowi to problem niesłycha
nie poważny.

W latach ubiegłych uczelnia
nasza budowała budynki za-
kładowo-kwaterunkowe oraz
kilka spółdzielczych — przyza
kładowych, wśród nich słynne
domy przy ul. Chodowieckiego.
Obecnie jednak wszelkie po
czynania w zakresie budownic
twa  mieszkaniowego  naszej
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na jotę wątpić; po drugie zaś
w polityce zatrudnienia fun
damentalnym kryterium musi
być niejako poziom zdolności
inżyniera do samodzielnego
wypełniania obowiązków na
przydzielonym stanowisku oraz
do inicjatywy w pracy.

Nie od uczelni zależała do
tychczas liczebność grup stu
denckich na wszelkiego rodza
ju programowych zajęciach.
Wszechwładały biurokratycz
ne limity i ograniczenia. W
zmniejszaniu ilości zajęć dy
daktycznych, które niniejszym
zaproponowano, należy obec
nie dostrzec dodatkową szansę.
Zmniejszanie to stworzy prze
cież rezerwy kadrowe w uczel
ni. Otworzy się możliwość, któ
rą trzeba tu traktować jako
podstawową, indywidualnego
podejścia pracownika nauki
do każdego nieomal studenta.
Przecież psychika każdego jest
odmienna.

W końcu nie od uczelni na
razie zależy także udzialanie
jej na tyle kredytu zaufania,
żeby mogła zrealizować tak
rewolucyjną jak na obecne
wyobrażenia koncepcję refor
my stosowanego wzorca kształ
cenia. Pozostaje liczyć na od
wagę i zaufanie resortu. Warto
jednak zawczasu dokonać ob
rachunku sił.

Andrzej DURA

Niestety nie wszystkie uwa
runkowania powodzenia kon
cepcji realizacji modelu inży
niera na miarę przyszłościo
wych wymogów leżą w mocy
uczelni. Przykładowo proces
nowoczesnego kształcenia musi
zakładać intensywny udział sa
mego nauczanego — udział
oparty na pełnej akceptacji za
stosowanych metod kształcenia
oraz celów procesowi temu
przyświecających. Jest to moż
liwe przy spełnieniu pewnych
niezależnych już od władz
uczelni, ani nawet często re
sortu nauki szkolnictwa wyż
szego i techniki
ZEWNĘTRZNYCH WARUN
KÓW.

Student, musi po prostu za
cząć kształcić się z własnej
inicjatywy, z własnej silnie
umotywowanej wewnętrznie
potrzeby. Ale aby takie posta
wy mogły się wyzwalać, ko
nieczne jest posiadanie przez
studentów przekonania, że od
poziomu nabytych walorów
impredyspozycji zależeć będzie
ich przyszły start i statut za
wodowy. Dlatego też po pierw
sze uczelnia musi zaszczepiać
takie właśnie predyspozycje
i cechy umysłowości, które bę
dą wprost przydatne w przy
szłej pracy zawodowej inżynie
ra, w co ten nie powinien ani

c.d. ze str. 7

trwałości i przetrwania. Taką
fascynację zabiera się zesobądo
grobu. Za życia natomiast ma
ona wielką siłę przyciągania.

Jest to problem wielkiej wa
gi i nie mają tu racji humani
ści (a może pseudohumaniści),
którzy pogardliwie wydymają
usta gdy mowa o kulturowych
misjach techników.

Rola uczelni w tej mierze
jest szczególnie trudna, jako że
musi ona stymulować i pielęg
nować wspomniane fascynacje,
a więc konstrukcje wyjątkowo
ulotne ginące na ogół przy sto- .
sowaniu najmniejszej nawet
presji. Wydaje się jednak, że
tylko w taki ostrożny i natu
ralny sposób można osiągnąć
autentyczne wyniki (trwale za
szczepienie inżynierowi zainte
resowania problematyką spo-
łeczno-kulturalną), które będą
oowcować w przyszłości, gdy
inżynier stanie na swoim sta
nowisku w społeczności zakła
du pracy. Owoc będzie karło
waty i zrobaczywiały, jeżeli
zaszczepianie pierwiastków hu
manistycznych inżynierowi od
bywało się formalistycznie bez
emocjonalnego zaangażowania
z jego strony.

produkcyjnych. Tymczasem
okoliczności te dosyć szybko
będą ewoluować. W końcu in
żynier musiałby stwierdzać co
raz większą nieprzydatność
swojej specjalistycznej wiedzy.
Niech więc lepiej posiada łat
wość przyswojenia sobie tego,
co w konkretnej pracy po
trzebne.

Wydaje się także wskazane
rozbudowanie przedmiotów o
charakterze humanistycznym,
społecznym i kulturalnym. Ty
le tylko że powinny one być
nadobowiązkowe, wybierane
przez studenta na zasadzie do
browolności. Inżyniera czekają
przecież istotne społeczne misje
o charakterze w znacznej mie
rze kulturowym. Powinien
umieć im sprostać. Jego zain
teresowania pozatechniczne w
czasie studiów stanowią naj
lepszą gwarancję, że w dal
szym życiu będzie promienio
wał na otoczenie fascynacją
danej dziedziny wiedzy huma
nistycznej, czy też dziedziny
sztuki. Typowa dla młodych za
bardzo spontaniczna fascynacja
egzotyką problemów i zajęć
odległych od ich przeciętnej
codzienności rokuje nadzieję,

InżynierYprzyszłości^rodzi się dziś

Rys. W. Potoczek

— NA LITOŚĆ BOSKĄ, WIĘCEJ INICJATYWY

tetu Marksizmu-Leninizmu.
Mimo to jakość życia ideowe
go mierzona choćby jakością
szkolenia partyjnego, czy po
ziomem dyskusji ideowo-poli-
tycznych na zebraniach par
tyjnych jest w powszechnym
odczuciu niedostateczna. Wi
doczne w trakcie kampanii
sprawozdawczo-wyborczej
niezadowolenie z tego stanu
rzeczy powinno być punktem
wyjścia dla zmian umacniają
cych rolę partii, politycznego
przewodnika w społeczności
uczelnianej.

W. B.

chowawczej. Jednakże tym co
najważniejsze jest ideowe
przewodzenie społeczności
uczelnianej. Byłoby ono nie
możliwe gdyby partia była je
dynie ruchem organizacyjno-
kierowniczym; musi ona być
przede wszystkim ruchem
umysłowym. Cały więc system
pracy ideowo-wychowawczej
wymaga ponownego przeana
lizowania pod kątem nowych
potrzeb. Mamy tu niewątpli
wie osiągnięcia, często unikal
ne w skali środowiska, jak na
przykład działalność uczelnia
nego Wieczorowego Uniwersy

ujawnienie występujących w
niej braków, by w miarę moż
liwości wyeliminować decyzje
nietrafne, tak bardzo odbijają
ce się potem na funkcjonowa
niu uczelni i jej osiągnięciach.

Ważne jest zachowanie nie
zbędnej równowagi między ce
lami przyszłościowymi a po
trzebami bieżącymi uczelni w
podejmowanej przez POP pro
blematyce. Dominacja, zwłasz
cza wyraźna, jednego lub dru
giego, prowadzi albo do prze
kształcenia organizacji partyj
nej w forum dla może intere
sujących, ale nieobowiązują-
cych dyskusji teoretycznych
i wypuszczenia z rąk politycz
nego kierownictwa, albo w
drugim, wypadku do zagrzeba
nia się w drobiazgach, do wy
tworzenia atmosfery braku
zainteresowania, nieistotności
i nieważności podejmowanej
problematyki, a więc do upad
ku autorytetu organizacji par
tyjnej. Dotyczy to także par
tyjnej inspiracji w dziedzinie
badań naukowych. Należy w
nich dbać o utrzymanie wła
ściwych proporcji między bie
żącymi potrzebami, często
zresztą ogromnej wagi społecz
nej, a badaniami dla przysz
łości. W dydaktyce natomiast
i w wychowaniu studentów
należy położyć nacisk na przy
szłość. Uczelnia potrzebuje
i oczekuje stałej partyjnej
analizy i inspiracji w tej dzie
dzinie.

W AGH, podobnie jak w każ
dej uczelni, organizacja partyj
na czynnie uczestniczy w re
alizacji wszystkich funkcji
szkoły wyższej, to jest funkcji
naukowej, dydaktycznej i wy

Pod koniec września, jak co
roku, odbyło się spotkanie
aktywu partyjnego uczelni,
tym razem w Bartkowej.
Wśród wielu poruszanych tam
problemów dwa zasadnicze
przewijały się w toku dysku
sji: . przyszłość uczelni oraz
zmiana stylu działania i no
we określanie miejsca oraz
roli partii w uczelni dostoso
wane do nowych potrzeb i no
wej sytuacji. Stały się one
także osią dyskusji w związku
z trwającą kampanią sprawo-
zdawczo-wyborczą PZPR w
AGH.

Niewątpliwą wydaje się ko
nieczność odejścia od stosowa
nej jeszcze tu i ówdzie prak
tyki bezpośrednich, bieżących
ingerencji w pracę organów
administracyjnych uczelni, tym
bardziej, że stają się one bar-,
dziej efektywne, a wszystko
wskazuje na to, że proces po
lepszenia ich pracy bynajmniej
się nie zakończył. Właściwie
pojęta kierownicza rola partii
w uczelni polega na wyznacza
niu celów działalności nauko
wej, dydaktycznej, także admi
nistracyjnej i stałej analizie
skutków realizacji tych celów,
na korygowaniu ich w działa
niu poprzez rzetelną, choć nie
koniecznie drobiazgową, poli
tyczną kontrolę działalności
ludzi i biegu spraw uczelnia
nych. Kontrola ta wiąże się
ściśle z kierownictwem partii
w sprawach kadrowych. Jest
zatem rzeczą niezwykle ważną
poświęcenie przez nowowybie-
rane władze partyjne odpo
wiedniej ilości czasu i uwagi
na przeanalizowanie dotych
czasowej  polityki kadrowej,

Partyjna dyskusja
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Doc. dr hab. inż. Karol Drze-
wiecki jest na Wydz. Górni
czym jedną z najbardziej lu
bianych, poważanych i popu
larnych postaci:

—Jeszcze się tak nie zda
rzyło, aby Pan Docent powie
dział, że nie ma czasu dla stu
denta, że to nie jego sprawa...

—Można się do Niego zwró
cić z każdą sprawą i zawsze
pomoże, zawsze doradzi...

—Jest wyrozumiały, potrafi
zrozumieć studenta, tylko że
niektórzy to wykorzystują...

—Nigdy nie odsyła do in
nych...

—Jest bardzo dobrym peda
gogiem i dydaktykiem...

—Przyjechałem do Krako
wa po roc^nej przerwie spowo
dowanej urlopem chorobowym.
Zaskoczony zostałem decyzją,
że studentom semestru dyplo
mowego nie przysługują świad
czenia. Dla nadrobienia bra
ków, mój  pobyt w Krakowie
był  niezbędny. Udałem się
z podaniem do Pana Dziekana,
Pan Docent osobiście udał się
wraz ze mną do P. Rektora
i sprawa została załatwiona od
ręki. Moje zdziwienie skomen
tował jednym zdaniem „Prze
cież to mój obowiązek".

TOLAS

Fot. Jadwiga Rubiś

NAS

PRZEZ

LUBIANImiotów ideologicznych reali
zowanych przez zespół Zakła
dów Instytutu Nauk Społecz
nych. A jest to możliwe i ko
nieczne. System kształcenia
ideologicznego, zwłaszcza na
wyższej uczelni, wymaga dziś
precyzji programowej i wyso
ko wyspecjalizowanej kadry
nauczającej.

Należałoby również rozważyć
wszystkie aspekty związane
z kulturalnym rozwojem na
szych studentów w kontekście
ich kilkuletniego przebywania
w takim „zagłębiu" kultury ja
kim jest  Kraków. Chodzi tu
0stworzeniu mechanizmu, któ
ryby w sposób abligatoryjny
poddawał studenta AGH kul
turowej edukacji w oparciu o
zasady kultury i sztuki Krako
wa. Krakowskie muzea, filhar
monia, teatry nie mogą być
obce naszemu absolwentowi.
Z tym wiąże się także charak
ter działalności klubów stu
denckich, odpowiednich komi
sji  organizacji   młodzieżowej,
Zespołu Pieśni i Tańca jak
1opiekunów grup i lat studiów.
Oczywiście będzie to wymagało
ogromnego wysiłku organiza
cyjnego,  pokonywania wielu
oporów i uprzedzeń.

Sądzę, że niebagatelnymi
sprawami z punktu widzenia
ogólnego rozwoju młodego
człowieka są sport, turysytka
a w tym umiejętność organiza
cji wypoczynku w dobie mak
symalnego napięcia psychofi
zycznego. Możemy też chyba
wiele zmienić w kulturze oto
czenia naszych sal wykłado
wych i seminaryjnych, gabine
tów profesorów i domów stu
denckich. Nie popełnimy błę
dów w wykształceniu studen
tów jeśli każdy nasz absolwent
będzie znał Tatry, posiadał
umiejętność pływania i prowa
dzenia pojazdu mechanicznego.

Na zakończenie, tych z ko
nieczności krótkich rozważań,
jeszcze jedna refleksja związa
na ze studenckimi organizacja
mi młodzieżowymi. Na prze
strzeni lat obserwuje się po
wolny lecz systematyczny spa
dek wpływu tych organizacji
na całokształt działalności
uczelni. Sposób, zasięg i kon
sekwencje problemów podej
mowanych przez organizacje
studenckie w stosunku do moż
liwości młodzieży są odwrotnie
proporcjonalne. Ma on, nieste
ty, często charakter spraw
marginalnych. Podniesienie
rangi organizacji studenckiej
jest możliwe pod warunkiem
dwustronnego zwiększenia wy
mogów i odpowiedzialności,
a to, ze strony kierownictwa
uczelni wobec organizacji
i organizacji wobec tegoż kie
rownictwa. Należy rozszerzyć
zakres praw i odpowiedzialno-

• ści organizacji za sprawy mło
dzieży studenckiej, ale równo
cześnie organizacja musi mieć
świadomość, że jej postulaty
i decyzje znajdą odpowiednie
zrozumienie i konsekwencje w
stanowisku władz uczelni. Są
szansę, że jednolita organizacja
studencka, która powstanie w
najbliższym czasie (na bazie
dotychczas istniejących ZMS
i ZSP) — Socjalistyczny Zwią
zek Studentów Polskich, stanie
się szkołą pryncypialnego, głę-

j boko ideowego wychowania
młodej inteligencji technicznej.

ne środki i metody nauczania;
d) zmianie musi ulec system
ideowego i kulturalnego wy
chowania studentów; e) jed
nakże warunkiem sine qua non
dla spełnienia powyższych bę
dzie jakość kadry naukowej,
kierunki i poziom prac nauko
wych, ich związek z potrzeba
mi kraju oraz postawy zajmo
wane wobec spraw uczelni.

Ze względów zrozumiałych
chciałbym się zatrzymać nad
jednym z wymienionych ele
mentów unowocześnienia Szko
ły, a to w sprawie szeroko po
jętego systemu wychowawcze
go. Nieprzydatne są tu biało-
czarne oceny stanu aktualnego.
Produktem naszej pracy wi
nien być absolwent Akade
mii — o nowoczesnej szeroko-
horyzontalnej wiedzy w swej
specjalności; wysoce kultural
nie wyrobiony inteligent; po
litycznie wykształcony i ideo
wo zaangażowany inżynier.
Pierwszą cechę da mu dobrze
zorganizowana dydaktyka da
nego kierunku studiów. Nato
miast dwie pozostałe cechy
będą możliwe do uzyskania do
piero w wyniku wielu zmian
w naszym uczelnianym syste
mie wychowawczym. Temu też
chce poświęcić swą działalność
Rada Szkoły d/s Młodzieży.

Uczelnia nasza czyniła w
przeszłości wiele wysiłków by
pracy wychowawczej z mło
dzieżą nadać odpowiednią ran
gę (przypomnieć należy ubieg
łą kadencję Rady Szkoły d/s
Młodzieży). Jednakże, mniej
sze efekty w stosunku do po
trzeb były rezultatem zbytnie
go rozproszenia sił i środków
zaangażowanych w proces dzia
łalności ideowo-wychowawczej
wśród studentów. Dotyczy to
tak pracy społeczno-wycho-
wawczej jak ideowo-politycz-
nej. Np. wysiłek organizacji
partyjnej i młodzieżowych
(ZMS i ZSP) na polu kształce
nia ideowo-politycznego byłby
niewątpliwie bardziej efektyw
nym gdyby został zsynchroni
zowany z programami przed

Przedstawione poniżej uwagi
na temat niektórych proble
mów ideowo-wychowawczych
Szkoły mają charakter poglą
dów wycinkowych i są rezul
tatem moich osobistych prze
myśleń. Nie pretendują one do
ocen całościowych problemu,
ani też do miana w pełni
obiektywnych. Jako, że sprawa
dotyczy konkretnej uczelni —
Akademii Gómiczo-Hutniczej
im. St. Staszica w Krakowie.
Przejdźmy do naszych rozwa
żań.

W niczym nie umniejszając
zasług pięćdziesięciu lat służby
naszej uczelni dla kraju, jej ro
li i miejsca w przygotowaniu
kadr dla polskiego górnictwa
i hutnictwa — musimy uświa
domić sobie w pełni fakt, że
AGH nie jest już ani jedyną
uczelnią o profilu górniczo-
hutniczym, ani też największą
uczelnią techniczną Polski.
I już and jedną, ani drugą nie
będziemy. Pozostaje nam jed
nak niebagatelna szansa. Mo
żemy (a sądzą, że musimy!)
stać się najlepszą tj. najnowo
cześniejszą uczelnią techniczną
typu uniwersyteckiego z zacho
waniem generaliów dotychcza
sowego profilu naukowo-
kształceniowego Szkoły.

Jednakże by temu podołać
musi być spełnianych kilka
warunków (kolejność jest tu
bez  zasadniczego  znaczenia):
a)program studiów powinien
być tak skonstruowany by wie
dza absolwentów AGH odpo
wiadała  poziomowi techniki
i organizacji pracy na najbliż
sze  dziesięciolecia (tzn.  „na
jutro,  a  nie  na wczoraj");
b)uczelni niezbędna jest moż
liwość  wyboru  studentów z
liczniejszych grup kandydatów
by zapewnić sobie najlepszy
potencjał intelektualny (prze
ciętność jest dla uczelni samo
bójstwem); c)  należy zakoń
czyć etap eksperymentów w
zakresie unowocześniania pro
cesu dydaktycznego a rzeczy
wiście wyposażyć i wykorzy
stać w skali uczelni nowoczes

Doc. dr Julian WIELGOSZ
Przewodniczący Rady Szkoły
d/s Młodzieży

NIEKTÓRE
PROBLEMY
PRACY WYCHO
WAWCZEJ
SZKOŁY
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„Przyjaźń" w Wierzbicy elek
trofiltry. Przewiduje się, że po
całkowitym opanowaniu pracy
elektrofiltrów z zatrzymanego
przez nie pyłu będzie można
produkować dodatkowo 50 ton
cementu na dobę.

Zebrał i opracował
Erazm M. Stec

zowano z okazji obchodów 25
rocznicy podpisania porozumie
nia o współpracy naukowo-
technicznej między Polską
a ZSRR w Syberyjskim Od
dziale radzieckiej Akademii
Nauk.

? 68 min złotych kosztowały
zainstalowane w cementowni

D 10 zakładów przemysłowych
i 19 Instytutów z Polski wysta
wia aparaturę naukowo-badaw-
czą na wystawie zorganizowa
nej w Nowosybirsku. Wystawie
tej towarzyszy sympozujm nau
kowe poświęcone najważniej
szym osiągnięciom nauki w
Polsce, a także prasy i książki
techniczaiej. Wystawę zorgani

potwierdzając słowa licznymi
nagrodami i pomocą w zorga
nizowaniu wycieczki do NRD.

Kiedy 23 września cały krąg
zasiadł po raz ostatni w swo
jej świetlicy, aby podsumować
całomiesięczny obóz, nikt nie
dopuszczał myśli, że to już ju
tro, pojutrze..., przecież aż 80%
uczestników bez chwili zasta
nowienia powiedziało, że chęt
nie po jedzie na taki sam hu
fiec pracy w przyszłym roku.

Gwar, rozmowy, przegady-
wania, piosenki zrodziły wśród
uczestników oczekiwane pyta
nie „I co dalej z naszą gro
madą? Czy dalsza już „stu
dencka praca w tym właśnie
gronie nie przyniesie lepszych
efektów niż samodzielne „od
nowa" poszukiwania i adapta
cja w innych zespołach innych
organizacji na uczelni?"

Wnioski nasunęły się same:
jednogłośnie stwierdzono —
jesteśmy z różnych wydziałów,
ale pracować, działać, bawić
się chcemy razem. Myślimy,
że uczelnia nam w tym po
może.

I z pewnością tak będzie.
Zapał rozdmuchany w tych
kilkudziesięciu harcerskich
sercach na pewno przyniesie
rezultaty.

Tomasz LASKOWSKI

TOMASZ LASKOWSKI

zdobycie wiadomości harcer
skich na poziomie najniższego
stopnia instruktorskiego —
organizatora — wypełniło do
reszty pozostałe popołudnia
i wieczory. Jednak suche wy
liczenie zajęć to nie wszystko.
Doświadczenia starszych kole
gów, dotyczące wszystkich
problemów studenckiego ży
cia, studenckich trosk i ra
dości przekazywane były nie
z pozycji pana magistra, ale
dobrego kumpla, który prze
szedł swoje. To, że należy się
uczyć systematycznie nie było
codziennym mottem, a prze
cież gdyby się głębiej zasta
nowić, wszystkie rady spro
wadzały się do tej myśli.
„Bo z wami można pogadać,
a nie tak jak w szkole..." to
częsta odpowiedź na zarzut,
że jakiś temat powinien być
rozgryziony na długo przed
maturą. I ciągnęły się dysku
sje o problemach młodzieżo
wych, postawach w życiu,
o tym co odgrywa w nim ja
kąś rolę, do 12 w nocy a na
wet dłużej.

Głównym zarzutem jaki
kierowała Komenda w stronę
uczestników była zbyt mała
aktywność. Nie było to jednak
winą samych studentów, a po
zostałością ze szkoły. Ograni-

Po wstępnym ustaleniu pro
gramu przystąpiono do wybo
ru uczestników, kwalifikując
tych, którzy w ankietach per
sonalnych mieli odnotowany
kontakt z harcerstwem. Osta
tecznie do Wymiarek (pow.
Żagań), gdzie zlokalizowano
hufiec przyjechało 31 dziew
cząt i 16 chłopców, z których
ok. 30% było instruktorami
ZHP, prawie 50% miało kiedy
kolwiek kontakt z organizacją,
a pozostali z harcerstwem
spotkali się dopiero na hufcu.
Dodatkowym założeniem pro
gramowym było przekształce
nie grupy w zespół mogący
stanowić bazę dla założenia
Studenckiego Kręgu instruk
torskiego. Wymagało to ogól
nego uzupełnienia wiedzy har
cerskiej i umiejętności in
struktorskich.

Wymiarki to niewielka, „aż"
1000 mieszkańców licząca
miejscowość, huta szkła i nad
leśnictwo, które zatrudniało
uczestników hufca. Warunki
pracy i mieszkaniowe były
dobre. Powodzenie hufca za
leżało więc przede wszystkim
od zaangażowania się wszyst
kich w życie naszej gromady.
Na to aby zespół stał się jed
ną zwartą całością wystarczy
ły 3 pierwsze dni. Obowiązu-

Instruktorski
zwiążmy krąg

czenia jakie są nakładane na
uczniów, całkowity wręcz za
nik poczucia własnych możli
wości i własnej wartości.
I dlatego przyjęta metoda
pracy instruktorskiego kręgu
harcerskiego — metoda wza
jemnej pomocy i zaufania,
mówienia prosto i zwyczajnie
0rzeczach nawet skompliko
wanych, odpowiedzialności za
dobrowolnie podjęte zobowią
zania  przed  samym sobą
1przed całą grupą, wyzwala
nia właśniej   inicjatywy po
zwoliła w sposób kontrolowa
ny przez kadrę  a be^wiedny
dla uczestników wejść w sa
morządność  — taką  jakiej
oczekujemy od studentów.

A praca produkcyjna? —
przeciętne zarobki były wyż
sze niż „profesjonalnych" ro
botników leśnych. Podsumo
wując hufiec nadleśnictwo
wyraziło swoje ogromne za
dowolenie z pracy studentów,

jąca zasada, że harcerze mu
szą pracować dla środowiska
znalazła odbicie już czwartego
dnia, kiedy część grupy włą
czyła się do akcji nieobozo-
wego lata organizowanego dla
miejscowych dzieciaków przez
TPD i Dom Kultury, nato
miast pozostali wykonali czyn
społeczny na rzecz szkoły. Da
lej poszło samo. Organizacja
wspólnych zabaw, turnieje:
szachowy i pingpongowy,
układanie własnych piosenek,
włączenie się i uzupełnienie
programu miejscowego Domu
Kultury, zorganizowanie i
przeprowadzenie w ramach
akcji „Stop — Dziecko na
drodze" masowego szkolenia
na kartę rowerową dla ucz
niów wymiarskiej szkoły —
oto profil zajęć poza produk
cyjnych. Zrealizowanie wszy
stkich przewidzianych ogól
nym programem imprez szko
leń, turnieju Politykusa oraz

Kraków, październik 1972 r.

Różne mogą być formy pra
cy z młodzieżą, różne s4 także
osiągnięte wyniki. Od doboru
właściwej metody zależy po
wodzenie wielu cennych akcji.
Kiedy powstał pomysł zorga
nizowania jednego z hufców
Studenckich Praktyk Robotni
czych w oparciu o harcerskie
formy pracy, Zakład Pedago
giki naszej Uczelni oraz Uczel
niana Komisja SPR odniosły
się do niego życzliwie i z du
żym zainteresowaniem. Przy
padek był precedensowy, je
żeli nie uwzględniać harcers
kich hufców SPR w szkołach
pedagogicznych. Pomysłodaw
cą był dh ham. mgr inż. Jerzy
Tarnawski — społeczny kie
rownik Wydz. Młodzieży Star
szej Komendy Chorągwi Kra
ków, asystent w Inst. Gazow
nictwa. Finansowo pomysł po
parła Komenda Chorągwi. -

?Jak odkryli pracownicy In
stytutu  Botaniki Ukraińskiej
Akademii Nauk, glony to nie
tylko wartościowa pasza dla
zwierząt. Glony zwane chlorel-
lami wpuszczone do wody za
nieczyszczonej  przez kijowski
kombinat  włókien sztucznych
nie tylko szybko się rozmnoży
ły,  lecz  w ciągu trzech dni
oczyściły ją całkowicie z soli
cynku i żelaza, różnych siarcz
ków i siarczanu węgla oraz w
60% z siarkowodoru. W związ
ku z tym cukrownia w Barze
założyła hodowlę tych glonów
dla potrzeb własnych a także
na dostawy do różnych zakła
dów przemysłowych.

?Właściciele syrenek, traban
tów i Wartburgów skorzystają
przede wszystkim z wynalazku
inż. Stanisława Bukowskiego
z WSK w Rzeszowie. Skon
struował on aparat mieszalni-
czo-filtracyjny do  mieszania
oleju z benzyną. Dzięki małym
rozmiarom cały aparat mieści
się w gumowych przewodach
dystrybutora paliwowego lub
w otworze zbiornika paliwowe-
o samochodu. Aparat zapew

nia szybkie sporządzenie mie
szanki o ściśle określonym
składzie z jednoczesnym do
kładnym filtrowaniem paliwa.

?W Instytucie Maszyn Górni
czych Przeróbczych i Automa-
yki odbył się pokaz działania

ciągnika  podziemnej   kolejki
órniczej, przystosowanego do

transportu ludzi i maszyn w
poziomych i nachylonych wy
robiskach korytarzowych. Ciąg
nik posiada oryginalny napęd
cierno-zębaty i umożliwi me
chanizację    pracochłonnego
tansportu pomocniczego w ko

palni. Projekt, wykonanie i ba
danie przeprowadzono w ra
mach problematyki węzłowej
przez mieszany zespół pracow
ników AGH, Dąbrowskiego

ijednoczenia Przemysłu Wę-
lowego, Dąbrowskich Zakła

dów Naprawczych Przemysłu
Węglowego.

?Ogrzewanie prowadzone w
chodnikach czy podłogach nie
jest, jak się okazuje wymysłem
naszych czasów. W Sali Rycer
skiej w Malborku zamontowa
no, pod kierownictwem prof.
Sochera ogrzewanie elektrycz
ne w podłodze. W konstrukcji
tej nawiązano do oryginalnego
rozwiązania    budowniczych
zamku, którzy przepuszczali
kanałami w podłodze dymy
z ognisk.

(^iekawostki

ze świata

nauki

i teclmiki
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lub nie mogą brać udziału w
prowadzonej przez Uczelnię
i Związek działalności tury
^tycznej. Zagadnienie to wiąże
się częściowo z organizacją
„domu pracy twórczej" k/Kra
kowa przeznaczonego dla pra
cy kameralnej naszych pra
cowników naukowych, zdała
od „zgiełku miasta i trosk ży
cia codziennego.

Wachlarz problemów socjal-
no-bytowych pracowników
AGH jest — jak to widać z po
wyższego szkicu — bardzo sze
roki. Miejmy nadzieję, że
wspólne działanie władz Uczel
ni i aktywu związkowego, przy
współpracy z innymi uczelnia
mi w Krakowie, doprowadzi
w rezultacie do znacznej po
prawy na tym polu.

Jerzy Niewodniczański

Trzeba, żeby w najbliższym
roku specyfiką naszej pracy
naukowo-badawczej stała się
w wyższym niż poprzednio
stopniu koncentracja zamie
rzeń i wysiłków. Nierozwiąza
nych problemów general
nych jest w dalszym ciągu
tak wiele, że im musimy przy
znawać priorytet odkładając
w wielu wypadkach niejako
na jutro zagadnienia węższe.

Kraj jest głodny plonów na
szej pracy. Trudno o bardziej
sprzyjającą atmosferę dla czło
wieka nauki. I stąd właśnie
wypływa nasze silne przeko
nanie, że przezwyciężenie
wszelkich piętrzących się tru
dności, licznych drobnych prze
szkód i wielkich problemów
jest realne. Wkraczamy w rok
przełomowy dla polskiej na
uki. Od nas wszystkich — pra
cowników nauki, pracowników
technicznych i administracyj
nych oraz całej wielotysięcz
nej rzeszy studenckiej — za
leży czy stanie się on także
w sposób istotny punktem
zwrotnym rozwoju naszej Aka
demii.

Roman NEY

Dzieci naszych pracowników
spędzają wakacje w ośrodku
„własnym" (rozbudowana częś
ciowo z naszych funduszy
szkoła w Jadamwoli) oraz w
ośrodku wynajmowanym. Ry
suje się tutaj też konieczność
rozszerzenia własnego ośrodka
kolonijnego, przeznaczonego —
podobnie jak w przypadku
obiektów wczasowych — rów
nież i na wymianę z instytu
cjami, dysponującymi ośrodka
mi w miejscowościach nadmor
skich.

Odrębny problem stanowi
potrzeba posiadania przez na
szą Uczelnię ośrodka wypo
czynku niedzielnego. Ośrodek
taki, położony w pobliżu mia
sta, umożliwiłby regenerację
siŁw ciągu roku pracy tym
pracownikom, którzy nie chcą

niem nowej strategii. Jej de
wizą jest śmiałość w zdoby
waniu nowych nieznanych te
renów; poszukiwanie nowych
samodzielnych rozwiązań, a
niezbyt do niedawna jeszcze
popularne — doskonalenie sta
rych. Postęp techniczny i zwią
zane z nim przeobrażenia na
stępują dziś zbyt szybko, żeby
na szeroką skalę próbować do
stosowywać zdezaktualizowane
koncepcje do nowych sytuacji.
Niekiedy jeszcze bywa to mo
żliwe, ale są to przypadki co
raz rzadsze.

W naszej pracy naukowej
musimy wybiegać coraz częś
ciej poza usankcjonowane po
wielanym . stosowalnictwem
schematy. Musimy się do tej
nowej sytuacji przyzwyczajać
i akceptować ją jako normal
ną. Wiąże się to z nieodłącz
nym ryzykiem, którego mini
malizacja będzie jednym
z naszych kluczowych celów
w każdym zamierzeniu badaw- _
czym. Nie będziemy przystę
pować do realizacji nowych
zamierzeń badawczych bez
dokonania optymalizacji obie
ranej drogi badawczej pod ką
tem minimalizacji ryzyka z nią
związanego.

dokończenie ze str. 7

bieżących potrzeb naszych pra
cowników będziemy więc w
najbliższej przyszłości korzy
stać z bazy istniejącej starając
się stale ją zwiększać i podno
sić standard obiektów. Miejmy
nadzieję, że zapewnią to nam
pracownicy Działu Socjalnego
Uczelni oraz niezwykle ofiarny
zespół społeczny aktywistów
związkowych.

czyniliśmy już starania w kie
runku uwzględnienia naszej
Uczelni, w budowie i organi
zacji polskiego ośrodka wcza
sowego w Duran-Kułak w Buł
garii nad Morzem Czarnym.

Realizacja powyższych za
mierzeń nie jest rzeczą prędką
i prostą, zwłaszcza, że wystę
pują w tym zakresie poważne
zaniedbania. Dla zaspokojenia

Problemy
socjalno-bytowe

pracowników AGH

sta na tym wydatnie proces
dydaktyczno - wychowawczy.
Oddziaływanie pracownika na
uki na studenta — bezpośred
nie i żywe — musi przynosić
świetne wyniki. Żadne słowa
nie zastąpią autentycznego ży
wego przykładu wychowawcy,
bliski kontakt i współpraca
studenta z profesorem i asy
stentem stwarzać będą liczne
ku temu okazje. Nie trzeba
jednak dodawać, że tym sa
mym spocznie na każdym pra
cowniku nauki zdwojona od-

• powiedzialność. Musimy ją
podjąć — to potrzeba społecz-:
na, jako że dążymy do dosko
nalenia i intensyfikacji proce->
su kształcenia.

W problematyce badawczej
czeka nas także intensywny"
wysiłek  nad  dopracowywa

dokończenie ze str. 3

tego, aby czynności wykony
wane w ramach tych prac
mogły być zaliczane jako pra
ce przejściowe czy nawet ja
ko obowiązkowe laboratoria,
o ile oczywiście znajdą się
w profilu obowiązujących pro
gramów nauczania. Wkompo
nowanie studentów w prace
instytutów jest ważnym czyn
nikiem wychowawczym, a tak
że doskonałą techniką kształ
cenia.

Naszą ambicją musi się stać
zaawansowanie procesu inte
gracji w społeczności Uczelni.
Wyższy poziom integracji to
wyższa zwartość, wyższa ope
ratywność i sprawność orga
nizmu uczelnianego. W szcze
gólności zbliżenie pracownika
nauki i studenta przyniesie
pożytek obu stronom; skorzy-

TERAŹNIEJSZOŚĆ
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— Nie jest to osiągnięcie na miarę Nobla, ale muszę bezstronnie
przyznać,  że  udało  się  Kolegom uzyskać  całkiem niezły

winiaczek...

— Czasem zazdroszczę Panu, Kolego tej pracy dydaktycznej...

DZIŚ RYSUJE ANDRZEJ STOK
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