
W ciągu ostatnich miesięcy
zaszły w AGH poważne zmia
ny organizacyjne. Wydziały
Elektryfikacji Górnictwa i
Hutnictwa oraz Mechanizacji
G. H. przemianowane zostały
na Wydziały Elektrotechniki
Górniczej i Hutn. oraz Ma
szyn Górniczych i Hutni
czych. Uległy podziałowi Ka
tedry Matematyki i Fizyki na
Katedry Matematyki I, Ma
tematyki II, Geometrii Wy-
kreślnej, Fizyki I, Fizyki IŁ
Powstał szereg nowych ka
tedr i zakładów jak: Katedra
Historii Techniki i Nauk Te
chnicznych, Koksownictwa,
Rachunkowości i Statystyki
i in.

*
Przy AGH uruchomione zo

staną regularne Studia Inży-
nieryjno-Ekonomiczne, dzia
łające przy Wydziałach Gór
nictwa i Metalurgu.

*
Akademia liczy sobie 1333

pracowników. W tym: 23 pro
fesorów zwycz., 35 profesorów
nadzwycz., 45 docentów, 54
z-ców prof. (razem — 157 sa
modzielnych pracowników na
uki), 473 pomocniczych pra
cowników nauki, 14 wykła
dowców spoza AGH (m. i. a
Huty im. Lenina), 133 praco
wników technicznych, 28 ofi
cerów — wykładowców Stu-

(c. d. na str. 3)
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niu zarówno J. M. Rektor
prof. dr inż. Witold Budryk
jak i inni zabierający głos
dostojni goście Akademii,
m. i. wiceminister Górnictwa
i Energetyki inż. Franciszek
Jopek.

Po przemówieniach J. M.
Rektora i przedstawicieli
przemysłu odbyła się uroczy
sta immatrykulacja studen
tów I-go roku, a następnie
wręczenie zasłużonym praco
wnikom AGH wysokich od
znaczeń państwowych.

Krzyż Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski otrzymał
prof. dr Julian Tokarski,
Krzyże Kawalerskie „Polonia
Restituta": dyr. mgr Piase-
cki, prof. mgr inż. Stępiński,
prof. dr W. Wrona, Złote
Krzyże Zasługi: mgr inż. K.
Janas, prof. inż. Z. Jasiewicz,
prof. dr W. Kołek, przewod
niczący ZOZ mgr inż. St. Ko-
perski, dyr. inż. M. Kozłów-
ski, Srebrne Krzyże Zasługi:
J. Sękar i Z. Dawidowicz,
Brązowy Krzyż Zasługi: K.
Czajowski.

Uroczystość zakończył tra
dycyjny wykład inauguracyj
ny prof. inż. St. Bladowskiego.

Na podstawie przemówienia
inauguracyjnego J. M. Rekto
ra Budryka opracowaliśmy u-
czelniany „Mały Rocznik Sta
tystyczny" który niniejszym
przedstawiamy naszym czy
telnikom:

Komunikaty
Przy naszej Uczelni powstał Ochotniczy

Komitet Obywatelski w składzie: prof.
W. Domański (przewodniczący), mgr inż.
A. Ostrowski, knt. B. Pełka, knt. T.
Szwagrzyk, mgr inż. M. Warszyński
i mgr Z. Wałek.

W kiosku RUCHU na łączniku Al na-
będziesz roczniki „Wektora" (nry 1—9 w
cenie zł 5.—. Bieżący numer możesz na
być we wszystkich okolicznych kioskach
„RUCHU".

Z inicjatywy Rady Naczelnej ZSP
organizuje się wycieczka do Czecho
słowacji (w połowie listopada). W cią
gu 7 dni uczestnicy objadą trasę dłu
gości 2.500 km. Koszt — 500 zł. Zgło
szenia kierować do RU.

Komunikaty
W pierwszych dniach października po

wstała na AGH grupa ZWIĄZKU MŁO
DZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ. Organiza
cja ZMS przy Akademii Górniczo-Hutni
czej staje do walki z wszelkimi przeja
wami ciemnoty i wstecznictwa w imię
interesów ogółu studentów i całego spo
łeczeństwa. Jednocześnie reaktywowane
zostały grupy ZMS AM, UJ i Politech
niki. Utworzono również (w dniu 2. X. br.)
Międzyuczelnianą Komisję Organizacyjną
ZMS w skład której wchodzi mgr inż.
Krystyna RZESZOT z AGH.

Zadaniem Komisji jest powołanie grup
ZMS na innych uczelniach, (w szcze
gólności na WSR i WSE) oraz przy
gotowanie studenckiej   konferencji   ZMS.

W dniu 1 października 1957
roku został uroczyście za
inaugurowany w murach A-
kademii Górniczo-Hutniczej
rok akademicki 1957/8.

Rozpoczyna się on pod do
brymi auspicjami Uczelnia
uzyskała pełny samorząd, w
dalszym ciągu trwa rozbudo
wa pawilonów AGH, prze
prowadzono szereg cennych
reform w dziedzinie organi
zacji studiów i w strukturze
Uczelni.

Wyraz tym dobrym nadzie
jom dał w swym przemówię-

Studentom pierwszego roku życzymy pomyślnych wiatrów!

Vivat Academla! Vivant profesores!

**"
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ROK AKADEMICKI
Dzieli się na trzy okresy:

semestr zimowy, semestr let
ni oraz przerwa letnia prze
znaczona na wakacje, prak
tyki i obozy wojskowe. Każdy
z semestrów zakończony jest
sesją egzaminacyjną — zi
mową (koniec stycznia) i let
nią (czerwiec).

Poprawki po letniej sesji
egzaminacyjnej zdają studen
ci w drugiej połowie wrześ
nia (tzw. „zjazd naukow
ców").
JEDNOCZESNE STUDIA NA
DWÓCH WYDZIAŁACH

j   Dziekars może j:e'wlić stu
dentowi na uczęszczanie na
część  lub wszystkie zajęcia
innego  wydziału (za zgoda,
dziekana tego wydziału) oraz
na zdawanie egzaminów koń
czących te zajęcia.
ZALICZENIA

Zaliczeniu podlegają wszys
tkie ćwiczenia, laboratoria,
proseminaria, seminaria, pro
jekty, zajęcia terenowe oraz
praktyki.

Podstawą zaliczenia jest re
gularna obecność na zaję
ciach, wykonywanie prac
przewidzianych w programie
oraz opanowanie obowiązują
cego materiału.

Sprawdzenie stopnia opano
wania przerobionego materia
łu następuje w toku bezpo
średniej pracy ze studentami
w czasie zajęć, lub po ukoń
czeniu zajęć. Zaliczenie wpi
suje do indeksu pracownik
nauki prowadzący zajęcia.
DOPUSZCZENIE DO SESJI

Warunkiem dopuszczenia
do sesji egzaminacyjnej jest
uzyskanie zaliczenia ćwi
czeń oraz innych zajęć prak
tycznych. W wyjątkowych
wypadkach dziekan może do-

(c. d. na str. 2)

OBOWIĄZKI STUDENTA:
Studenta obowiązuje:   —

1) czynny udział w zajęciach
oraz systematyczne przyswa
janie sobie wiedzy, 2) termi
nowe składanie   egzaminów
oraz  wykonywanie zadań i
obowiązków przewidzianych
w planach studiów i przepi
sach szkoły  •
OBECNOŚĆ
NA WYKŁADACH
I ĆWICZENIACH

•Obecność  na  ćwiczeniach,
proseminariach, zajęciach la
b^ratoryjnych,  i  warsztato-

^  wych, projektowaniu oraz in-
^   riych zajo-ciach praktycz^ych

poddana jest kontroli. Rada
Wydziału może  wprowadzić
kontrolę obecności również i
na wykładach.
SPRAWY DYSCYPLINARNE

Dopuszczanie się czynów
uchybiających godności stu
denta lub naruszanie zarzą
dzeń władz szkolnych powo
duje ukaranie w drodze po
rządkowej lub dyscyplinarnej.

PRACA ZAROBKOWA
STUDENTA

Zezwolenia na pracę zarob
kową w czasie studiów może
udzielić dziekan tylko w wy
jątkowych przypadkach.

ZMIANY UCZELNI WZGL.
WYDZIAŁU

W przypadkach uzasadnio
nych student może przenieść
się do innej szkoły wyższej.
Przeniesienie się może nastą
pić z początkiem semestru za
wiedzą rektora szkoły, z któ
rej student odchodzi oraz po
uzyskaniu zgody rektora
szkoły, do której student za
mierza przejść. O przenie
sieniu na inny wydział w tej
samej szkole decyduje rektor
na podstawie opinii właści
wych dziekanów.

Regulamin studiów
To warto przeczytać!

W NUMERZE M. I.: KRÓTKI PRZEWODNIK

PO AGH (MOŻE SIĘ PRZYDAĆ I TYM, KTÓ

RZY UCZELNIĘ ZNAJĄ „NA WYLOT") ¦
WSZYSTKO O Z. S. P. ¦ DWUGŁOS O MO-

RALNOSCI * HISTORIA AGH * MAŁY RO

CZNIK STATYSTYCZNY AGH * WYWIADY
Z P.O. P., Z PROREKTORAMI * STUDENCI

W POLSCE I W ŚWIECIE ¦ WIERSZE HA
LINY POSWIATOWSKIEJ (NOWA SŁAWA

KRAKOWSKA!) * B. CIEKAWE OPOWIADA
NIA A. WŁODKA I J. STOBERSKIEGO ¦

ZAGRANICZNY HUMOR STUDENCKI ¦ SA
TYRA Z. BIEGANSKIEGO („SZPILKI") *

GŁOSY PRASY O „WEKTORZE" ITD.
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(o. d. ze str. 1)
puścić do sesji studenta ma
jącego zaległość w zaliczeniu
zajęć z jednego przed
miotu.

Po uzyskaniu zaliczenia z
danego przedmiotu, za zgo
dą egzaminatora, student
może zgłosić się do egzami
nu w okresie wcześniejszym,
przed terminem sesji egza
minacyjnej.

EGZAMINY
Egzamin z każdego przed

miotu odbywa się oddzielnie
i podlega osobnej ocenie. Nie-
zgłoszenie się w ustalonym
terminie do egzaminu bez
usprawiedliwienia, jest równo
znaczne z niedostateczną oce
ną egzaminu.

W wypadku usprawiedli
wienia nieobecności, dziekan
wyznacza zdającemu nowy
termin w obrębie sesji lub
(w przypadkach losowych)
nawet poza sesją. Ocenę z
egzaminu egzaminujący wpi
suje w indeksie studenta oraz
w protokóle egzaminacyjnym.

OCENY
EGZAMINACYJNE

Stosuje się następujące o-
ceny: bardzo dobry (5), do
bry (4), dostateczny (3), nie
dostateczny (2).

Po zakończeniu sesji stu
dent składa indeks w dzie
kanacie celem zaliczenia se
mestru.

EGZAMINY POPRAWKOWE
Do egzaminów poprawko

wych mogą być dopuszczeni
studenci, którzy w okresie
sesji nie przystąpili do egza
minu z jednego przedmiotu
lub otrzymali wynik niedo
stateczny z jednego przedmio
tu, o ile liczba egzaminów
w danej sesji nie jest wyż
sza od 4 przedmiotów.

W przypadku, gdy student
kwestionuje prawidłowość e-
gzaminu poprawkowego, mo
że w ciągu 2 dni od odbycia
egzaminu zgłosić u dziekana
prośbę o dopuszczenie do
egzaminu komisyjnego.

KOLOKWIA
Kolokwium ma na celu

sprawdzenie wyników syste
matycznej pracy studenta i
zwrócenie uwagi na braki
w wiadomościach, z zakresu
przerobionego materiału; —
(„colloąium" łac. „rozmowa").

PRZEJŚCIE NA WYŻSZY
SEMESTR

Warunkiem przejścia na
następny semestr jest: —
1) uzyskanie wszystkich za
liczeń z ćwiczeń (semina
riów, laboratoriów, projekto
wania, zajęć terenowych o-
raz praktyk).

2) Uzyskanie oceny co naj
mniej dostatecznej ze wszys
tkich egzaminów.

WPIS WARUNKOWY
Student może uzyskać wpis

warunkowy na następny se
mestr w przypadkach loso
wych oraz jeżeli ma złożyć
egzaminy poprawkowe w
terminie ustalonym przez
dziekana.

SKREŚLENIE Z LISTY.
STUDENTÓW,
POWTARZANIE ROKU

Jeżeli student w sesji zi
mowej lub letniej nie zgło
sił się do egzaminów albo nie
uzyskał zaliczenia lub otrzy
mał ocenę niedostateczną z
liczby przedmiotów uniemoż
liwiającej dopuszczenie do
egzaminów poprawkowych,
wówczas dziekan wydaje de
cyzję:

1)o zezwoleniu na powta
rzanie semestru lub roku,

2)o skreśleniu z listy stu
dentów

. -     .      (dok. na str. 4)

REGULAMIN
STUDIÓW

studenckich, przy winie czy oranżadzie. Od
nas różnią się zasadniczo w dwóch punk
tach: nie nadużywają alkoholu i nie czują
szczególnego nabożeństwa do roak and rollu.

Tzw. głód zagranicy wśród studentów
francuskich prawie że nie istnieje. Wielu
z nich udaje się bez większego trudu spę
dzać wakacje zagranicą. Niektórzy oszczę
dzają franki przez cały rok i potem jadą
na miesiąc np. do Włoch. Inni angażują się
do tzw. obozów pracy zagranicą, czy też
jadą do rodzin (na zasadach wymiany).
Bardziej energiczni podróżują metodą tzw.
autostopu (bezpłatna długodystansowa jaz
da na „łebka"). Podróże te ułatwione są
tym, że między wieloma krajami na Zacho
dzie nie potrzeba wiz przy przekraczaniu
granicy (np. od czerwca br. zniesiono pasz
porty w ruchu między Francją i Austrią,
wystarczą dowody osobiste) oraz w każdym
banku czy na dworcu można swobodnie
zmieniać dewizy.

Student palacz musi dodać do tej kwoty
co najmniej 50 zł na papierosy. Student nie
mieszkający w domu studenckim ok. 100 zł
za łóżko na mieście.

Budżet ten następującymi słowy komen
tuje pismo „Od nowa": „Przeciętną egzy
stencję studencką charakteryzuje ustawicz
ne łatanie dziur, niedojadanie, odmawianie
sobie pieniędzy nawet na najkonieczniejsze
potrzeby. Podwyższenie stypendiów śred
nio o 10/o a zatem zwiększenie ogólnej
puli stypendialnej o ok. 30 milionów zł
rocznie jest rzeczą niezbędną." Jak znaleźć
na to środki? „Od nowa" proponuje niektó
rym organizacjom, aby się zrzekły na rzecz
studentów „funduszów reprezentacyjnych",
postuluje przejęcie stołówek przez organi
zacje studenckie, co wpłynie na zmniej
szenie kosztów wyżywienia (odpadnie roz
dęty aparat spółdzielni spożywców), wresz
cie widzi skuteczną pomoc w reaktywowa
niu Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Szkół
Wyższych.

STUDENCI W POLSCE I W ŚWIECIE

Życie polityczno-organizacyjne studentów
francuskich charakteryzuje się wielką róż
norodnością i mnogością organizacji i ten
dencji polityczno-ideologicznych. Duża jed
nak część studentów nie interesuje się „po
lityką" — ma po prostu inne ideały.

Jedni wolą teatr czy książki, inni podró
że, inni wreszcie pasjonują się zbieraniem
pudełek od zapałek.

Studenci francuscy wykazują natomiast
wiele inicjatywy w dziedzinie tzw. działal
ności ekonomicznej.

M. in. UNEF (Zrzeszenie ^tudentów Fran
cuskich) prowadzi w Lyonie sklep spożyw
czy, w którym prawo kupna posiadają tyl
ko studenci. Ceny w tym sklepie są oczy-
wiśaie niższe niż w sklepach prywatnych.
Posczególne komitety uczelniane okazują
znów dużo inwencji w organizowaniu stu
denckich biur pośrednictwa pracy.

Poza tym wszystkim studenci francuscy
lubią się zabawić w lokalach czy na balach

15.—
30.—
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509.50

Jakie są przeciętne wydatki studenta?
Prowizorycznego obliczenia dokonała Komi
sja Warunków Studiów Rady Naczelnej
ZSP. A oto rezultaty:

MIESIĘCZNY MINIMALNY BUDŻET
STUDENTA

1.Całodzienne  wyżywienie  w sto
łówce studenckiej210.—

2.Mieszkanie w domu studenckim12.—
3.Usługi (pranie, reperacja obuwia,

fryzjer)41.—
4.Artykuły higieny życia codzien

nego18.50
5.Życie kult.  i  towarzyskie (kino,

teatr, prasa)59.—
6.Przejazdy (4  razy  dziennie  po

20 gr)24.—
7.Koszty podróży do rodziców (3 ra

zy w roku) przeciętna odległość
200 km, średnio na miesiąc

8.Atrament, zeszyty, przybory, książki
9.Dodatkowe żywienie

Artykuł Józefa Chojnackie
go zasługuje bezwzględnie na
uważne przeczytanie i... ostrą
polemikę. Prócz słusznych i
trafnych uwag o bałaganiar-
skiej terminologii używanej
przez niektórych marksistów,
autor podważa autorytet na
uk humanistycznych, wyka
zując ich niedoskonałość w
porównaniu z naukami ścisły
mi. Chojnacki dążąc do ja
sności wykładu zagubił isto
tny sens antagonizmu mię
dzy — powiedzmy to otwar
cie — marksistami i niemar-
ksistami, sprowadzając go do
sporów werbalnych.

Nie jest argumentem prze
ciw materializmowi dialekty
cznemu — niski poziom nie
których komentatorów czy
publicystów. Nie poznaje się
światopoglądu na tej podsta
wie, ale sięga do źródeł, któ
rym ignorancji terminologicz
nej zarzucić nie można; tak w
każdym razie postępuje na
ukowiec. Jak nazwalibyśmy
naukowca, który odrzuca te
orię Einsteina, poznaną dzię
ki popularnemu wykładowi
dla młodzieży?

Zaręczamy, że w sformuło
waniach Marksa nie ma tych
naiwności, które słusznie po
tępia w naszej prasie dr
Chojnacki.

Uwagi powyższe nie wy
czerpują zagadnienia. Ocze
kuję na dalsze głosy. A pra
sę młodzieżową jednak war
to czytać. Na pewno warto".

(Dr Chojnacki ma szczę
ście do recenzentów i dysku
tantów. Poprzedni jego arty
kuł pt. „Wektor — ku przy
szłości" zamieszczany w nrze
1-ym „Wektora", przedruko
wany został w całości na ła
mach ,,Sląskiego Medyka" (nr

^36)^ — pisma Akademii Me
dycznej W Rokitnicy.)'

renie całego miasta w wyty
powanych  kioskach  „RU
CHU").
PRZEGLĄD KULTURALNY
nr 27 z dnia 10. VII. 1957:

„Na szczęście są jeszcze in
ne pisma młodzieżowe (tj. po
za „Sztandarem Młodych"),
które przywracają recenzen
towi optymizm. Np. poznań
skie „Wyboje", „Uwaga" z
Gdańska oraz „Wektor" —
organ Krakowskiej Akademii
Górniczo-Hutniczej.

Wszystkie te periodyki łą
czy (pomijając różnice for
malne) wspólny klimat, który
wywodzi się z dobrej trady
cji aktywnej ingerencji w
kształtowanie naszej rzeczy
wistości.

Młodzież nie chce stać na
boku i hamletyzować, a wal
kę o lepsze jutro i— pojmo
wać jako wiecowy slogan.

Nad jubileuszowym (50) nu
merem „Wektora" chciałbym
zatrzymać się nieco dłużej.
Jest w nim artykuł polemicz
ny dr Józefa Chojnackiego
pt. „O nowych garniturach i
starych krawcach". Autor
stara się wyjaśnić niechęć na-
ukowców-fizyków, matematy
ków do materializmu dialek
tycznego. Autor twierdzi, że
główną winę ponoszą huma-
niści^propagatorzy, którzy u-
żywają niezrozumiałego języ
ka dla przyrodników — przy
zwyczajonych do precyzji i
ścisłej terminologii. Chojna-
cki przytacza przykłady z
prasy nonsensownego opero
wania pojęciami „sprzeczny"
i „przeciwny" i stara się u-
dowodnić, że niektóre wywo
dy dialektyczne przypominają
precyzją sformułowań recen
zje z koncertu, gdzie „perli
ste kantyleny" i „nawałnice

-.uczuć wyc^arc^aŁ.ar.ty;sta_ji^_
strunach "swego talentu".

blemy dotyczące wszystkich
studentów. Dwutygodnik ten
jest redagowany żywo i cie
kawie, przynosi obok wiado
mości uczelnianych artykuły
problemowe, reportaże, felie
tony, kolumnę literacką, gra
fikę, humor i rozrywki umy
słowe. Na kolumnie literac
kiej drukowane są przeważ
nie utwory młodych litera
tów Krakowa. Zamieszczają
tam swe utwory m. in. T. Z.
Bednarski, A. Bursa, K. Du
sza, J. Harasymowicz, B. Loebl,
L. Maruta, J. B. Ożóg, St.
Skoneczny i Zdz. Zygma. Re
dakcji pisma życzymy dal
szych sukcesów".

Poza tym recenzje i wzmian
ki o „Wektorze" zamieściły
następujące czasopisma:

„Sztandar Młodych" (nr 59
z 12. III. 1957), „Budujemy
Socjalizm", „Zebra", „Życie
Literackie" (notatka polemi
czna), „Uwaga", „Wyboje",
warszawski „Politechnik" o-
raz wrocławska „Nasza Uczel
nia".

TYGODNIK POWSZECHNY
nr 34 z dnia 1. IX. 1957 r.:

„Kraków nie ma niestety
młodzieżowego pisma „środo
wiskowego" — takiego jak
np. wrocławskie „Poglądy"
czy poznańskie „Wyboje". A-
kademia Górniczo-Hutnicza
wydaje wprawdzie „Wektor",
a Akademia Medyczna „Me
dyka Krakowskiego" — jed
nak oba te pisma żywo i cie
kawie redagowane i na pew
no problematyką wykracza
jące poza drukowaną „gazet
kę ścienną" — mają dość wą
ski krąg oidbiorców — rozcho
dzą się prawie wyłącznie (a
szkoda!) wśród studentów obu
wymienionych uczelni".
- ^wag^^cd redakcji: WEK
TOR sprzedawany jest na te

GAZETA KRAKOWSKA
nr 45 z dnia 21. II. 1957:

„Parę dni temu ukazał się
pierwszy numer dwutygodni
ka AGH „Wektor". Pismo wy
dawane przez grupę młodzie
ży nie jest prostą kontynua
cją . przedpaździernikowych
„Naszych Spraw". W artykule
wstępnym zespół redakcyjny
deklaruje swoje zamierzenia
m. i. w następujący sposób:
„Co będziemy zwalczać? —
Niesprawiedliwość i protek-
cjonalizm. Osoby i kliki, któ
rych celem działania jest tyl
ko własny interes. Płytkie
światopoglądy oparte tylko na
dogmatach. Drętwą mowę i
piastowanie godności (bez re
alnej pracy). Słowem to wszy
stko, co przeszkadza w kon-

. kretnej pracy dla wspólnego
dobra".

Starannie i interesująco o-
pracowany pierwszy numer
pisma świadczy, że zespół te
swoje zamierzenia potrafi re
alizować".
ECHO KRAKOWA nr 48
z dnia 26. II. 1957:

„W AGH ukazało się cza
sopismo „Wektor". W artykule
wstępnym kolegium redakcyj
ne zapowiada, iż będzie wal
czyć na łamach pisma o po
trzeby kulturalne i bytowe
swoich czytelników, będzie
domagać się szerokiego u-
działu młodzieży w życiu spo
łecznym kraju, utrzymywać
kontakt z naukowcami i wy
chowankami AGH, publiko
wać materiały dyskusyjne. W
pierwszym numerze, wiele
miejsca zajmują artykuły na
tematy światopoglądowe, e-
konomiczne oraz artykuły po
ruszające sprawy młodzieżo
we, i Ostatnia kolumna zawie-

— ra -wiadomoś^i sportowe, fra^
zki i humor."

DZIENNIK POLSKI nr 93
z dnia 19. IV. 1957:

„Dwutygodnik AGH w Kra
kowie „Wektor" ma ambi
cje stać się pismem informu
jącym nie tylko o najbardziej
istotnych sprawach uczelni,
ale także zaznajamiania czy
telników z tym, co się w świe
cie dzieje. Tę linię pisma (o
ile przy kilku numerach mo
żna już o tym mówić) na ra
zie udaje się „Wektorowi" u-
trzymać.

W ostatnim numerze znaj
dujemy m. i. ciekawy artykuł
mgr Wł. Lenkiewicza „O gór
nikach bez kopalni i o kopal
ni górników", artykuł, dr S.
Białasa o historii Akademii,
artykuł o szkolnictwie wyż
szym, liczne notatki z uczel
ni i ze świata, opowiadania,
fraszki itp."

GAZETA KRAKOWSKA
nr 129 z dnia 31. V. 1957:

„Dnia 1 czerwca ukaże się
50 numer pisma studentów
AGH „Wektor". Pismo to zy
skuje sobie coraz większą
popularność nie tylko wśród
studentów własnej uczelni.
Obok uczelnianych ankiet i
wypowiedzi pracowników na
ukowych AGH zamieszczane
są tu artykuły na tematy in
teresujące ogół studentów.
Nie brak także w piśmie cie
kawie redagowanej kolumny
literackiej, na której można
znaleźć poezję, prozę i grafi
kę młodyoh.

W 50 numerze znajdą czy
telnicy m. i. opowiadanie M.
Czumy, zdobywcy pierwszej
nagrody w dziedzinie prozy
w konkursie literackim Iu-
venalii."

ECHO KRAKOWA nr 133
z dnia 7. VI. 1957:

„Już ukazał się jubileuszo
wy 50—51 numer studenckie- •
go pisma AGH — „Wektor".
Pismo to cieszy się sympatią
całego krakowskiego środowi
ska studenckiego, gdyż tema
tyką swoją objęło ono pro

GŁOSY PRASY O „WEKTORZE"
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¦ „WEKTOR" możesz nabyć w następujących kioskach
„Ruchu": A-I DS Reymonta, ul. Reymonta, Al. Mic
kiewicza (róg Czarnowiejskiej), ul. Czysta, Krupni-
cza, Straszewskiego, Rynek Główny (sklep „Ruchu"),
Dworzec Kolejowy, Basztowa, Plac Wolności, ul. Grze
górzecka, naprzeciw UJ, na terenie Politechniki i na
Alejach Trzech Wieszczów, w Podgórzu i w innych punk
tach miasta.

•*••*•<• ••••-

ask

u nas spoliczkować człowie-
kal W tych warunkach mo
glibyśmy, w miejsce propo
nowanej łapówki, postawić
jedynie swoje własne, skrom
ne, ale czyste (pojęcie czy
stości nabiera w takich wy
padkach bezpośredniego sen
su) sumienie. Rzecz — jak
się okazuje — niezwykle
ludzka i pożyteczna, bez
względu na charakter ustroju.

Na szczęście dało mi ono
spać spokojnie.

Dopiero przed tygodniem
gwałtownie mnie obudziło!
Śniło mi się, że jestem, sper-
sonifikowaną komisją przyjęć
i odpowiadam przed trybuna
łem za to, że nie wyrzuciłam
drania razem z jego pięcioma
tysiącami za drzwi.

Oto skutki spóźnionej re
fleksji.

dejowcu jako smutny dowcip,
fakt autentyczny, jaki zda
rzył się na jednej z Poli
technik zasłużonemu profeso
rowi. Student zdający egza
min otrzymał pytanie, jakie
zna właściwości dobrego ce
mentu. Odpowiadając nie
wymienił między innymi syp-
kości. Profesor chcąc mu po
móc, zobrazował ją ruchem
palców. Efekt był tego rodza
ju, że student niewiele my
śląc wyciągnął portfel, poło
żył 100 złotych na biurku
traktując egzamin jako spra
wę załatwioną.

Jak mimo wszystko łatwo

potomków rodu zgodnie z za
łożeniem — „Co, zadań z szó
stej klasy nie umiesz rozwią
zać?". Spróbujcie moi drodzyl
Pociąg jechał, przejechał, za
ile dojechał? — X-ami nie
można). Albo za trudne — co
to się ostatecznie też zdarza.
Odpadnie wobec tego problem
pomocy w ramach miękkie
go serca, myślałam. Nieste
ty, zadania były w sam raz.
Krajało się więc wspomniane
serce widząc niezgrabne
potknięcia o złośliwe działa
nia dodawania i odejmowa
nia. Albo co zrobić z towa
rzystwem wzajemnej pomo
cy operującym takimi narzę
dziami jak zapałki, linijki,
papierosy itp.?

Ale wszystko to rzecz ludz
ka.

Zdarzają się jednak i rze
czy nieludzkie.

W czasie wspomnianego
egzaminu wstępnego piszący
kandydat ustawił w polu wi
dzenia pilnujących asysten
tów następującą kartkę —
„Pomocy! Dam 5000 złotych".
Przypomniał mi się momen
talnie,  opowiadany w Ma-

Niektórzy chodzą z teczka
mi, w których pęcznieją ilości
zatluszczonego papieru, a u-
bywa jedzenia, przywiezione
go z domu. Dla nich problem
pieniędzy na utrzymanie to
rzecz nie łatwa.

Odpowiadają świetnie, albo
tak, że włosy stają na gło
wie. Są momenty, w których
nawet zegarek staje się wro
giem człowieka — gdy py
tanie naprowadzające brzmi
na przykład: „popatrzcie ko
lego na zegarek i powiedzcie
jak odczytujemy czas?"

Któż z nas nie zna trage
dii egzaminacyjnych?

Ale okazało się, że okres
egzaminów to nie tylko okres
tragedii przyszłych adeptów
wiedzy i sztuki życia.

Gdy dowiedziałam się, że
mam pilnować jednej z grup
przy egzaminie pisemnym z
matematyki, szłam z wewnę
trznym spokojem, myśląc, że
może zadania okażą się za
łatwe, abym je musiała roz
wiązywać. (Smutne doświad
czenie z domowych pieleszy,
gdzie wymaga się „nieustają
cej  pomocy" dla młodszych

óumtcnteapoiv
Lipiec przynosi nam co

rocznie wiele wzruszeń i
wstrząsów.

W skali krajowej, wydzie
lonego miasta Krakowa, A-
kademii Górniczo-Hutniczej i
u mnie też. Ile to na przy
kład kłopotu z żniwami. Bę
dzie susza, deszcz czy pogo
da? Na co pójdą w związku
z tym dewizy — na uzupeł
nienie zapasów zbożowych,
czy „tandetny nylon" (w sen
sie dróg zbytu do szarego
konsumenta — to znaczy
Gallux via tandeta)? A takie
święto narodowe 22 lipca.
Piękny dzień wzruszeń i...
wstrząsów! A jakże! Na przy
kład: kto dostanie krzyż, kto
nagrodę, kto mieszkanie?

Ale od pewnego czasu li
piec wprowadził nową falę
wstrząsów •— mianotuicie
egzaminy wstępne na wyższe
uczelnie. Akademia Górniczo-
Hutnicza przedstawia wów
czas obraz niepowtarzalny,
przynajmniej w skali jedne
go roku.

Siedzą, stoją, chodzą, mó
wią, milczą. . Plują, rzucają
papiery jedni do kosza, dru
dzy obok. Spotkałam nawet
takich, którzy czekając na
egzamin grali w łączniku
między gmachem głównym a
BSW w „Zośkę". To się na
zywa zimna krew przed egza
minem!

UWAGA! PRACOWNICY I STUDENCI AGH!

W październiku redakcja „Wektora", gazety uczelnianej
AGH rozpoczyna piąty rok swej działalnośc^. Kolegium
redakcyjne w każdym roku zmienia częściowo swój
skład osobowy. Odchodzą bowiem do hut I kopalń b. re
daktorzy - absolwenci AGH.

Ich miejsca zajmują młodzi koledzy.
Każd.y, kogo interesuje praca w czasopiśmie uczelnia

nym, kto przez swą działalność „dziennikarską" chciałby
przyczynić się do spopularyzowania roli i zadań kra
kowskiej Akademii Górniczo - Hutniczej wśród szer
szych warstw społeczeństwa, chętnie i mile widziany
jest w naszym gronie.

Nowi pracownicy redakcji zatrudnieni będą zgodnie
ze swymi zainteresowaniami i talentem. Za pracę pu
blicystyczną otrzymają należne wynagrodzenie.

Nie zwlekajcie więc i wraz z rozpoczęciem nowego
roku akademickiego zgłaszajcie się do pracy w „Wek
torze". Nasz adres: AGH Al. Mickiewicza 30, Gmach
Główny, III p. korytarz w lewo, tel. 329-47, wewn. 363.

Delegaci na zjazdy obierani
są według klucza — jeden
delegat  na pięciuset student.

Do zadań Zrzeszenia należy:
reprezentowanie studentów
wobec władz państwowych i
wobec władz uczelni, nadzór
nad rozdziałem stypendiów,
współudział w administrowa
niu domami studenckimi, roz
dzielanie zasiłków i skierowań
na wczasy, działalność kultu-
ralno-rozrywkowa: prowadze
nie klubów studenckich, orga
nizowanie orkiestr, zespołów
rozrywkowych, ZSP ponadto
interesuje się programem na
uczania i strukturą pionu
szkolnictwa wyższego.

Rada Naczelna jest wydaw
cą studenckiego centralnego
dwutygodnika  „Od  nowa".

O Z.S.P.
Zrzeszenie Studentów Pol

skich, organizacja zawodowa
skupiająca w swych szere
gach ok. 115 tysięcy członków,
powstało w r. 1950 z wielu
różnych studenckich stowa
rzyszeń kulturalnych i socjal
no-bytowych. Jego * „rodzica
mi" były popularne „bratnia-
ki", zrzeszone przed r. 1950 w
FPOS — Federacji Polskich
Organizacji Studenckich.
. Władzami Zrzeszenia są (li
cząc od najniższego szczebla
hierarchii) — mąż zaufania,
rada wydziałowa, rada uczel
niana, rada okręgowa (w Kra
kowie mieści się przy ul. Flo
riańskiej 55), wreszcie — Ra
da Naczelna, wybierana przez
Walny Zjazd ZSP. .

ZDJĘCIE DOKUMENTARNE. Akademia Górnicza za okupacji hitlerowskiej jako
s*edziba' ,,rządu" Generalnego Gubernatorstwa (Regierungsgebaude des GG).

AGH nadal rozbudowuje
się. Dobiegają końca prace
przy pawilonie B 4 (Czarna
Metalurgia). Z końcem roku
1958 przekazane zostaną dal
sze pawilony: Geodezji i Ce
ramiki.

*
Wartość nabytej przez AGH

aparatury   laboratoryjno-na-
ukowej w okresie sprawozda
wczym wynosi 7.600.000 zł.

*
Od r. 1949 działają przy

AGH GOSPODARSTWA PO
MOCNICZE, których zada
niem jest prowadzenie prac
naukowo-badawczych i na-
ukowo-usługowych na uży
tek przemysłu. W ramach Go
spodarstw zatrudnionych jest
63 samodzielnych pracowni
ków nauki i 288 pomocni
czych prac. nauki. Przerób
G. P. w roku 1956 wyniósł —
13,5 miliona złotych, w rb.
(za trzy kwartały) — 7 milio
nów zł.

Uzyskane nadwyżki prze
znacza się na zakup apara
tury, na akcję kulturalną ł
socjalną ZOZ i ZSP, na na
grody, na drobniejsze inwe
stycje.

*
ZakładowaOrganizacja

Związkowa ma na swym kon
cie poważne osiągnięcia. Zor
ganizowała ona m. i. wcza
sy własne dla pracowników
AGH, na których wypoczy
wało w rb. 290 pracowników
AGH z rodzinami.

W nowym, efektownym i
nowoczesnym Klubie Związ
kowca odbywają się ciekawe
imprezy i odczyty. Prowadzo
na przez ZOZ stołówka pra
cownicza wydaje dziennie ok.
300 obiadów.

Największe  trudności  ma
ZOZ z uzyskaniem mieszkań
dla pracowników Uczelni. Po
trzeba nam jeszcze ok. "570'
izb mieszkalnych!

*
W okresie sprawozdawczym

Uczelnia gościła w swych
murach licznych naukowców
z zagranicy m. L z NRD, Wę
gier, Anglii, ZSRR, Czecho
słowacji, Francji, Austrii. O-
statnio bawili u nas goście z
Jugosławii (profesorowie i a-
systenci z Politechniki Bel
gradzkiej) a w najbliższym
czasie spodziewamy się przy
jazdu gości z NRF — z Aka
demii Górniczej w Clanthal.

Opracował L. MARUTA

*
Nasi studenci są na ogół

dość słabego zdrowia. Ilość
porad i zabiegów udzielonych
studentom przez lekarzy przy
chodni rejonowej wynosi
dziennie — 150 (interniści),
100 (stomatolodzy). Koledzy,
oszczędzajcie się!

*
Biblioteka Główna AGH li

czy 100.000 książek.

Na AGH studiuje 119 stu
dentów obcokrajowców — z:
Albanii, Bułgarii, Chin, Cze
chosłowacji, Francji, Grecji,
Korei, NRD, Rumunii i Wę
gier.

*
W roku bieżącym 543 ab

solwentów AGH otrzymało
dyplomy ukończenia studiów.

Senat AGH w uroczystych togach

Poziom przygotowania abi
turientów (zwłaszcza z mate
matyki) był wyższy niż w ła
tach ubiegłych. Przy przyjmo
waniu na studia oceniano
kandydatów jedynie pod
kątem zdolności i przygoto
wania na wyższe studia, tzn..
wyników egzaminów.

56/ ogółu „pierwszorocz-
niaków" stanowi młodzież po
chodzenia robotniczego.

Przy tegorocznych egzami
nach wstępnych na 1 wolne
miejsce przypadało 2,1 kan
dydatów. Najwięcej podań
wpłynęło na Wydział Górni
czy, najmniej na Wydział
Geodezji.

3.480 studentów AGH czyli
68*70 ogółu młodzieży otrzy
muje stypendia. Łączna ich
wysokość wynosi rocznie
18.000.000 zł. W domach stud.
mieszka 2400 studentów (w
tym 450 kobiet) tzn. 6O*7o o-
gółu młodz. 3370 studentów
korzysta ze stołówek.

(dok. ze str. 1)
dium Wojskowego, 16 wykła
dowców Studium Języków
Obcych, 11 instruktorów dy
plomowanych WF, 23 praco
wników Biblioteki, 161 pra
cowników umysłowych Ad
ministracji (razem z D. S-ami)
i 317 pracowników fizycz
nych.

*
W okresie sprawozdawczym

odbyła się w AGH 1 rozpra
wa doktorska i 22 rozprawy
kandydackie. Pracownicy U-
czelni są autorami 702 prac
naukowych, z których 362 o-
publikowano drukiem. 65 pra
cowników AGH wzięło udział
w 104 wyjazdach zagranicę —
w tym 42 na Zachód. Doc. inż.
Mayre z AGH został miano
wany wykładowcą i organi
zatorem Instytutu Ekonomi
cznego przy słynnej Akademii
Górniczej we Freibergu
(NRD).

Na AGH studiowało w dniu
1. X. 1956 — 4.600 studentów.
Stan ten w dniu 30. VI. 1957
uległ zmniejszeniu do liczby
4.165 osób.

Rok akademicki rozpoczęty!



egzaminów z ostatniego roku
studiów,

2)uzyskanie przyjęcia pra
cy magisterskiej,

3)złożenie egzaminu ma
gisterskiego  z  wynikiem co
najmniej   dostatecznym.

Student niedopuszczony do
egzaminu magisterskiego —
(wskutek niezłożenia lub od
rzucenia pracy magisterskiej)
powtarza ostatni rok stu
diów.

STYPENDIUM
Stypendia zwyczajne i pre

miowe wypłaca się przez 10
miesięcy w roku, a stypendia
naukowe i — w razie po
trzeby — zasiłki mieszkanio
we przez 12 miesięcy. Stu
denci niewidomi oraz studen
ci chorzy, pozostający w le
czeniu półsanatoryjnym mo
gą otrzymać stypendium
zwyczajne lub premiowe
przez 12 miesięcy w ciągu
roku, o ile wymaga tego ich
sytuacja materialna.

(Opracował L. M.)

nów, zdanych poprzednio z
oceną dobrą lub bardzo do
brą.
DYPLOM

Oto warunki konieczne do
uzyskania dyplomu ukończe
nia studiów oraz tytułu ma
gistra - inżyniera.

1) uzyskanie zaliczeń ćwi
czeń i praktyk oraz złożenie

REGULAMIN
STUDIÓW

jąc  urlopu na okres  seme
stru zimowego.

Powtórzenie danego roku
studiów możliwe jest tylko
raz. Studenta powtarzające
go rok studiów dziekan, na
•wniosek katedry, może zwol
nić od powtarzania egzami-

(dok. ze str. 2)
Osoba skreślona z listy stu

dentów może ubiegać się po
nownie o przyjęcie na I rok
studiów na zasadach ustalo
nych dla wszystkich kandy
datów na studia wyższe.

Dziekan może wyrazić zgo
dę na powtarzanie I-go roku
bez złożenia egzaminu wstęp
nego, jeżeli nieuzyskanie za
liczeń lub niezłożenie egza
minu wstępnego było wyni
kiem dłuższej choroby czy
innego wypadku.

Student, który nie uzyskał
zaliczenia semestru zimowe
go, a któremu dziekan zezwa
la na powtarzanie semestru,
otrzymuje do końca roku
szkolnego urlop, bez prawa
korzystania ze stypendium.

Studentowi, który zaliczył
semestr zimowy, a nie uzys
kał zaliczenia semestru let
niego, dziekan może:

1)zezwolić na powtarzanie
roku,

2)zezwolić na powtarzanie
semestru letniego,   udziela

nowić się nad środkami dzia
łania.

—Jak ocenia .się obecnie
na podstawie dotychczasowych
doświadczeń wartość   pracy
społecznej?

—Według jej efektów koń
cowych, korzyści jakie przy
nosi ona- społeczeństwu  lub
sprawie, wydaje mi się, że
winna ona przynosić działa
czowi zadowolenie z osiągnię
tych wyników i stale zwięk
szać jego doświadczenie.

Rozmowę przeprowadził

Len.

ile wiem, to weryfikacja trwa.
A tam, gdzie została źle
przeprowadzona, odbędzie się
ponownie.

—Jak zamierza POP zwal
czać alkoholizm wśród mło
dzieży studiującej?

—To jest zadanie trudne.
Akcja ta musi być prowadzo
na wspólnie tylko przez par
tię i władze Uczelni, ale przy
równoczesnymdziałaniu
wszystkich organizacji      spo
łecznych, no i wreszcie nas
wszystkich.     Zamierzamy
wspólnie z Rektoratem odbyć
naradę w tej sprawie i zasta

myśli bardzo łagodne wyniki
weryfikacjipracowników
handlu uspołecznionego, brak
weryfikacji w pionie Mini
sterstwa Finansów, a szcze
gólnie w Wydziałach Finan
sowych itd.

— Nie wiem, czy łagodniej
traktuje się biorących. A mo
że dlatego, że jest więcej da
jących  aniżeli biorących. O

cje na konserwację kościo
łów, a nawet na ich budowę,
troska o zabezpieczenie i kon
serwację zabytków kościel
nych np. ołtarza Wita Stwo
sza. Szkoda tylko, że ze stro
ny wierzących widzi się nie
kiedy nietolerancyjne wystą^
pienia w stosunku do nie
wierzących. Wydaje mi się,
że sprawy wierzenia—niewie-
rzienia rozwiązać może wyż
sza stopa życiowa — lepszy
byt społeczeństwa. A na to
trzeba wspólnego wysiłku —
pracujmy, a przez wynik pra
cy może kiedyś takich pytań
nawet stawiać nie będzie
trzeba.

—Jakie dane decydują o-
becnie o przyjęciu do partii?

—Dobra wola, znajomość
statutu  partii,  światopogląd
materialistyczny,  nienaganna
przeszłość  moralna i polity
czna,  zadeklarowanie    rze
telnej   i   uczciwej    pracy w
partii.

—Czy istnieje nadal je
szcze  tzw.  zawód działacza
politycznego i jak wygląda na
tym tle  zagadnienie  facho
wości?

—W naszej organizacji nie
ma' „fachowych"   działaczy
politycznych.    „Fachowość"
czyli  posiadane  wiadomości-
zawodowe wpływają na przy
dzielenie odpowiednich zadań
partyjnych.

Ilość jednak problemów u-
czelnianych jest tak duża, że
niejednokrotnie wykracza po
za wiadomości zawodowe na
szych członków.

Decyduje w przydziale za
dania zamiłowanie, upodo
bania itp-

—Jakie jest  Wasze zda
nie o potrzebie powszechnych
studiów w dziale ekonomiki
i organizacji?

—Ja osobiście, będę z u-
porem twierdziłL że tak dłu
go nie""uzdrowimy naszej
spodarki w zakładach pracy,
nie skończymy z nieróbstwem,
kradzieżami i korupcją, niską
wydajnością, wysokimi kosz
tami produkcji, jak długo nie
nauczymy się kierować za
kładem przy zastosowaniu
metod naukowych. Brak wia
domości z dziedziny ekono
miki i organizacji u dyrek
torów, inżynierów, techników
— jest główną przyczyną nie
udolności i bałaganu, jaki
panuje w wielu dziedzinach
naszego życia. Opóźnia to
znacznie rozwój- naszej go
spodarki narodowej, opóźnia
możliwość podniesienia stopy
życiowej. Przy dzisiejszym
rozwoju sił wytwórczych, po
stępie technicznym, jest rze
czą karygodną, rozdzielanie
techniki od ekonomiki. Jeżeli
widzimy dobre efekty gospo
darcze na Zachodzie, to szu
kajmy ich źródła. Już ok. 50
lat temu w USA na studiach
technicznych na ogólną ilość
4000 godzin wykładowych
przeznaczano na przedmioty
z ekonomiki, organizacji —
1800 godzin.

Uruchomienie studiów in-
żynieryjno-ekonomicznych o-
raz przeznaczenie pewnej ilo
ści godzin na te zagadnie
nia we wszystkich dyscypli
nach technicznych — jest
najpilniejszym hasłem dnia.

—Jaki jest wkład POP w
zwalczaniu   spekulanctwa i
łapownictwa?

—Na szczęśaie, w Uczelni
z tymi zjawiskami raczej  się
nie spotykamy,   nie mamy
zatem  wypracowanego  pro
gramu działania.

Przystąpimy do zorganizo
wania społecznej komisji do
walki z nadużyciami, ale jej
działanie skierujemy na tere
ny miasta. Niemniej wydaje
mi się, zgodnie z prawami e-
konomicznymi, że najlepszą
drogą zwalczania spekulacji
jest wzrost produkcji, a przez
to zwiększona podaż towarów
na rynku.

—Dlaczego zwalcza się u
nas energicznie tych, którzy
dają łapówki,   równocześnie
łagodnie traktując tych, któ
rzy je biorą?   Mam tu na

Ponieważ Redakcja wyczu
wa zainteresowanie czytelni
ków rolą i zadaniami partii
po Październiku, postanowi
liśmy przeprowadzić rozmo
wą z I sekretarzem POP
PZPR na naszej Uczelni, tow.
mgrem Zdzisławem Dymkiem.
W trakcie rozmowy I sekre
tarz odpowiadał na pytania
„Wektora", z których wiele z
pewnością sami byście chętnie
zadali. Na inne pytania prze
słane przez Was do Redakcji,
będziemy się starali również
uzyskać odpowiedź.

—Jakie   zadania stawna
przed sobą POP na Uczelni
w najbliższym okresie?

—Po pierwsze: sprawowa
nie kierownictwa polityczno-
ideologicznego w sposób, znaj
dujący zrozumienie i popar
cie najszerszego kręgu pra
cowników naukowych, admi
nistracji  i  studentów..

Po drugie: zapoznawanie
najszerszego ogółu i wyjaśnia
nie zagadnień dotyczących
naszej sytuacji gospodarczej
w kraju, jego możliwości e-
konomicznych, wskazywanie
drogi walki o podniesienie
naszego dobrobytu, walka z
nieuczciwością, korupcją, ku
moterstwem. Na tym odcin
ku mamy dobrego sojuszni
ka w naszej ZOZ.

Po trzecie: sprawy organi
zacyjne wewnątrzpartyjne.
We wszystkich naszych spra
wach, które dotyczą Uczelni
jako całości, oraz z poszcze
gólnymi' Dziekanatami —
istnieje dobra i ścisła współ
praca. We wszystkich decy
dujących wydarzeniach w
życiu Uczelni POP bierze
czynny udział i trzeba powie
dzieć, że znajdujemy pełne
zrozumienie. Nie jest to spra
wa prosta, ani łatwa, zwa
żywszy, że styl pracy par
tyjnej co Październiku uległ

"zmianie. """"*• —"*  •"       '
—Czy istnieje i jak prze

biega dyskusja   ideologiczna
wśród członków POP?

—Tak. Członkowie naszej
POP, a szczególnie OOP Pra
cowników  naukowych,  to
zespół ludzi żywo dyskutują
cych na wszystkie tematy z
różnych dziedzin naszego ży
cia politycznego i gospodar
czego.

—Jakie są wyniki ankie
ty POP rozprowadzonej   na
Uczelni?

—Ankieta   nie  całkiem
si^^ełniła nasze   oczekiwania.
Stosunkowo  niewielka  ilość
ankiet  powróciła do nas. W
zebranych ankietach uderzy
ła mnie szczerość z jaką zde
cydowana  większość biorą
cych udział w ankiecie stwier
dziła o konieczności sprawo
wania kierowniczej roli przez
partię... ale inaczej,  tzn. „po
nowemu", tak by zdobycze
Października zostały utrzyma
ne. Przeważający odsetek wy
powiedział  się np.   przeciw
nauczaniu religii w szkołach.

—A propos, jaki jest sto
sunek   POP do wierzących
członków partii i czy tacy są
w organizacji?

—Przynależność do partii
jest    sprawą   dobrowolnej
przynależności  do  organiza-'
cji   marksistowskiej,    organi
zacji o światopoglądzie inate-
rialistycznym. Nie daje ona
żadnych przywilejów i ja o-
sobiście nie wiem, jak można
praktycznie pogodzić wierze
nie  religijne   z   naszym,
marksistowskim światopoglą
dem.

—Jak ocenia POP, czy
może być przedmiotem dysku
sji  ustosunkowanie się wza
jemne wierzących i niewie
rzących w kraju?

—Nie chcemy i nie mamy
potrzeby sztucznego dzielenia
społeczeństwa na wierzących
i niewierzących. Sprawa wia
ry — to sprawa osobista każ
dego człowieka. Na tym .też
stanowisku stoi  nasza Kon
stytucja, Partia i Rząd. Jesteś-
śmy zwolennikami tolerancji.
Dowody? — Nauczanie religii
w szkołach, państwowe dota-
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się ku ulicy Czarnowiejskiej,
2)parceli będącej własnoś

cią gminy m. Krakowa, a do
pełniającą poprzednie dwie do
wielkiego prostokąta, oraz

3)o wyznaczenie ceny i wa
runków kupna tych parcel
przez Skarb Państwa.

Na posiedzeniu Komitetu
odbytym dnia 18 maja 1921 r.
prowadzono dyskusję w spra
wie otwarcia w przyszłym ro
ku akademickim Wydziału
hutniczego. Wybrano Komi
sję złożoną z inżynierów: Jędr-
kiewicza, Korwin - Krakow
skiego, Windakiewicza i dra
Stocka, której poruczono o-
pracować program Wydziału
hutniczego i przedstawić go
Komitetowi Organizacyjnemu
do zatwierdzenia. Na posie
dzeniu dnia 16 lipca 1921 r.
członkowie Komitetu uchwa
lili rozpocząć niezwłocznie
starania o uzyskanie pomocy
materialnej dla potrzeb przy
szłego Wydziału hutniczego i
w tym celu zwrócili się o po
moc do przemysłowców hut
niczych w Zagłębiu Dąbrow
skim i w Częstochowie oraz
do przedsiębiorstw: Staracho-
wickich, Ostrowieckich, Po-
powskiego i Zieleniewskiego.

W związku z zamierzonym
otwarciem Wydziału hutni
czego w przyszłym roku aka
demickim, wyłoniły się tru
dności w pozyskaniu odpo
wiednich sił profesorskich.
Główną przyczyną hamującą
zaangażowanie profesorów dla
Wydziału hutniczego był cha
rakterystyczny w tym czasie
brak mieszkań w Krakowie.
Na apel Rektoratu, skierowa
ny w tej sprawie do dra Wiel-
gusa viceprezydenta m. Kra
kowa, Rektorat Akademii o-
trzymał przyrzeczenie, że U-
rząd Mieszkaniowy dołoży
wszelkich starań, by problem
ten rozwiązać. Również nie
korzystnie przedstawiała się
sprawa pomieszczeń dla stu
dentów. ^Brąkwłasnego^ do-^_
mu utrudnia™pracę studen
tom, którzy walczyli z du
żymi trudnościami. Prócz sta
rań o budowę własnego domu
akademickiego, Kuratorium
Finansowe starało się o wy
żywienie dla studentów, do
starczenie im obuwia i ubra
nia oraz zaopatrzenie ich w
przybory do nauki po tań
szych cenach. Dzięki pomocy
materialnej różnych instytucji
i osób prywatnych, studenci
otrzymywali w kuchni aka
demickiej skromne śniadania,
obiady i kolacje po cenach
zniżonych. Subwencje asygno-
wane na ten cel przez Mini
sterstwo W. R. i O. P. były
znikome w porównaniu z o-
gromem potrzeb młodzieży,
która borykała się z trudno
ściami finansowymi. Mimo te
go, że ciężkie warunki mate
rialne utrudniały studentom
pracę, młodzież uczyła się z
zapałem, wykazując duże po
stępy w nauce. Dotacje na ce
le nauki były w roku akade
mickim 1920/21 nieco wyższe,
aniżeli w roku ubiegłym. O-
gromne zapotrzebowanie na
pomoce naukowe — nabywa
ne niestety za granicą — o-
raz postępująca dewaluacja
marki polskiej, wymagały
znacznego zwiększenia kredy
tów.

Dnia 15 czerwca 1921 r. wy
brano na rok akademicki
1921/22 rektorem prof. dr An
toniego Hoborskiego, zaś
dziekanem Wydziału Górni
czego dra Jana Stocka. Wy
bór dziekana Wydziału hutni
czego odroczono na czas póź
niejszy.

Dnia 23 listopada 1920 r. zo
stał zatwierdzony statut Ku
ratorium Finansowego Aka
demii Górniczej. Pierwsze
walne zebranie Kuratorium
Finansowego odbyło się dnia
4 grudnia 1920 r. Po przyjęciu
sprawozdania z czynności
tymczasowego Zarządu i po
dyskusji nad ogólnymi dyrek
tywami odnośnie przyszłej
działalności Kuratorium, wy
brano pierwszy Zarząd.

(ciąg dalszy nastąpi)
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pozwoliły na rozpoczęcie bu
dowy gmachu w tym roku.
Na posiedzeniu Subkomitetu
odbytym dnia 17 września
1920 r. na którym byli obec
ni: przewodniczący dziekan
prof. dr Jan Stock, prof. inż
Koiwin-Krukowski, prof. inż.
Nowotny, prof. inż. Studniar-
ski oraz architekci Odrzy-
wolski i Ballenstaedt, odczy
tano protokół Komisji, powo
łanej przez Ministerstwo Ro
bót Publicznych dla omówie
nia spraw związanych z bu
dową gmachu Akademii. W
toku dyskusji skonstatowano,
że projekt gmachu — sporzą
dzony na podstawie dawnego
programu Akademii Górni
czej w Leoben — posiada do
stateczną ilość sal wykłado
wych, katedr i biur, lecz wy
maga pewnych nieznacznych
przeróbek i uzupełnień.

Zgodnie z żądaniem Komi
sji międzyministerialnej, ze
branej w dniu 11 czerwca
1920 r. w Ministerstwie Ro
bót Publicznych, grono pro
fesorów wchodzących w skład
Subkomitetu, powołanego do
rozpatrzenia planów budowy
i wewnętrznego urządzenia
gmachu Akademii Górniczej,
uchwaliło dokonać w planach
budowy gmachu pewnych
zmian, bez naruszenia cało
ści planu. Po szczegółowym
omówieniu przez prof. Stud-
niarskiego potrzeb Katedry
elektrotechniki, uchwalono
przesunąć budynek Akademii
o 10 metrów od projektowa
nego miejsca budowy gmachu
w kierunku Alei Mickiewi
cza i zbudować na placu
znajdującym się w tylnej czę
ści gmachu halę maszyn dla
celów laboratoryjnych Kate
dry elektrotechniki oraz halę
maszyn parowych.

Następne posiedzenie Komi
tetu Organizacyjnego odbyło
się 17 listopada 1920 roku i
poświęcone było dalszej dy
skusji na temat budowy gma
chu Akademii. Obecni na
nim: przewodniczący prof. dr
Józef Morozewicz, prof. dr

. Studniarski, dziekan inż. Mił-
kowski i prof. dr Goetel —
przy udziale obu architektów
— uchwalili pozostać przy do
tychczasowym projekcie pla
nów budowy gmachu Akade
mii, pod warunkiem wprowa
dzenia w nim zmian i prze
róbek, o których była mowa
na posiedzeniu Subkomitetu
w dniu 17 września 1920 r.

Na wniosek prof. dr Jana
Stocka, upoważniono prof. dr
Studniarskiego i przewodni
czącego Komitetu Organiza
cyjnego do przedstawienia
Ministerstwu Robót Publicz
nych projektu budowy dwu
hal dla elektrotechniki i ma
szynoznawstwa. Równocześnie
wysłano prośbę do Minister
stwa W. R. i O. P. o wyjed
nanie w Ministerstwie Skar
bu odpowiednich funduszów
na kupno gruntu w ilości od
20.000 m! — 25.000 m*, przy
ległego do ofiarowanego przez
gminę m. Krakowa gruntu
pod budowę głównego gma
chu, na którym miał stanąć
budynek Wydziału hutniczego
wraz z Zakładami chemii oraz
dwie hale: elektrotechniki i
maszynoznawstwa. W czasie
pobytu przewodniczącego Ko
mitetu prof. dr Józefa Moro-
zewicza w Ministerstwie W.
R. i O. P. — zapewniono go,
że projekt budowy gmachu
będzie zatwierdzony przez Mi
nisterstwo na najbliższej sesji.

Komitet Organizacyjny A-
kademii Górniczej po odby
tym posiedzeniu w dniu 21
stycznia 1921 r. przesłał proś-

• bę do Prezydium m. Krakowa
o zarezerwowanie:

1) placu sąsiadującego z
parcelą ofiarowaną już Aka
demii Górniczej,   a ciągnącą

ni p.
Z: Maszyn Odlewniczych, Budownictwa,

Geodezji Przemysłowej
U p.

Z: zakłady K. Matematyki
I P.

Z: Ekonomii Politycznej
U: Scentralizowane Gospodarstwa Pomoc

nicze, Planowanie
Inne: P.O.P. PZPR, Z.O.Z. ZNP, Klub Związ

kowca
parter

U: nowe pomieszczenia Rektoratu, Dział Na
uki, Dział Nauczania, Ref. Spraw Stu
denckich, Studium Zaoczne i Wieczoro
we, Dz. Kadr

Inne: Komitet  Współpracy Naukowców .
z Robotnikami

PAWILON M (Dawniej BSW)
IV p.

Z: Geodezji  Górniczej,   Fotogrametrii
IU p.

Z: Fizyki Ogólnej
lip.

Z: Fizyki Technicznej
I P.

Sale wykładowe L—LVIII
parter

U: Zastępca Rektora do Spraw Administr.,
Sekretariat szkoły, Kwestura, Zarząd
Gmachów, Dz. Zaopatrzenia, Zespół Do
mów Studenckich

PAWILON KRZEMIONKI 11 (na Podgórzu)
Z: Odlewnictwa, Technologii Formy, Tech

nologii Szkła, Technologii Wyrobów Fa
jansowych i Porcelanowych, Elektrote
chniki Ogólnej.

PAWILON A-l
U p.

Z: Ekonomii i Organizacji Górnictwa, Wier-
: tnictwa, Kopalnictwa Naft.

I P.
Z: Głębienia Szybów 1 Obudowy Górniczej
U: Archiwum AGH

parter
Z: Eksploatacji   Złóż,  Aerologii, Hydrome-

• chaniki, Mechaniki Górniczej    (w hali
maszyn)

P: sklep sprzedaży okazyjnej  „Bazar"
n. parter

Z: Przeróbki Mechanicznej   Kopalin
Uwaga! W paw. A-l znajdują się sale wy

kładowe oznaczone XI—XVII
PAWILON A-2

U p.
Z: Analizy Rud Metali, Plastycznej   Prze

róbki Metali
I p.

Z: Chemii Fizycznej   i   Elektrochemii, Go
spodarki Cieplnej

parter
Z: Metalurgii Stali, Metalurgii Metali Nie

żelaznych
U: Dziekanat Wydz. Metalurgicznego

n. parter
Z: Metalografii
U: Dziekanat  Wydz. Odlewnictwa
Inne: sala XVIII

PAWILON B-2
IH p.

Z: Wytrzymałości   Materiałów,  Maszyno
znawstwa Ceramicznego

U p.
Z: Metalurgii Surówki, Projektowania Hut

KRÓTKI PRZEWODNIK PO AGH

IP.
•Z: Ochrony Pracy w Górnictwie, Mecha

niki Technicznej, Urządzeń Szybowych,
Maszyn Mech. Przeróbki Kopalin

parter
Z: Maszyn i Urządzeń Górniczych (K), Ma

szyn Hutniczych
U: Dziekanat   Wydz.  Maszyn  Górniczych

i Hutniczych
Uwaga! W paw. B-2 znajdują się sale wy

kładowe oznaczone XXXI—XLV
PAWILON B-l

Ul p.
Z: Części Maszyn, Technologii Ceramiki

Czerwonej i Kamionki
IIp.

Z: Elektrotechniki. Przemysłowej, Automa
tyki i Elektroniki, Maszyn Elekrycznych

I P.
Z: Gruntoznawstwa, Elektrotechniki Hutni

czej
parter

Z: Elektrotechn^ki Górniczej,   Urządzeń
i Sieci Elektrycznych

U: Dziekanat Elektrotechniki Górniczej
i Hutniczej

Uwaga! W paw. B-l znajdują się sale wy
kładowe oznaczone XXI—XXIX

REYMONTA 7
Z: Technologii Mechanicznej,  Silników Cie

plnych, Pomp, Sprężarek i Wentylatorów
Inne: Studium WF, Zarząd AZS

PAWILON C-l
IV p.

Z: Geodezji,   Geodezji   Wyższej   i   Obliczeń
Geodezyjnych

U: Dziekanat Wydz. Geodezji Górniczej

PAWILON A-0 (GMACH GŁÓWNY)
Ul ip.

Z: Chemii Ogólnej, Chemii Nieorganicznej.
Inne: Redakcja „Wektora", sala chóru i or

kiestry Zespołu Rozrywk., sale Studium Woj
skowego (taktyczne, inż.-chem. i in.), sala III.

II p.
Z: Złóż Ropy i Gazu, Budowy Pieców Hutni-

• czych, Poszukiwawczych Metod Elektry
cznych, Technologii Materiałów Ognio
trwałych, Kartowania Geologicznego

U: Dziekanat Wydziału Ceramicznego
Inne: Studium Wojskowe, Redakcja Ze^y-

fów Naukowych AGH.
Ip.

Z: Petrografii, Złóż Surowców Skalnych,
Złóż Kamieni, Złóż Soli

U: RU ZSP, Referat Inwestycji
P: punkt usługowy szewski
Inne: Ośrodek Zdrowia, Biblioteka Główna,

Klub Studencki, Klub kawowy ZOZ
Sale: II, IV, aula

parter
Z: Złóż Rud, Złóż Węgli, Geologii Ogólnej,

Mineralogia, Surowców Mineralnych, Mi-
kropaleontologii, Geologii Kopalnianej

U: Rektorat, Dziekanat Wydz. Górniczego,
Dziekanat Wydz. Geologiczno-Poszuk.,
Ref. Transportowy

Inne: Studium Języków Obcych, Radiowę
zeł, sala I

n. parter
U: Oddział Techniczny
P: Sekcja widowiskowa, bar mleczny, sto

łówka studencka, stołówka pracownicza
Inne: portiernia, Studio Nagrań Dźwięko

wych, Klub „Razem", Orkiestra Tane-
... czna AGH

niczej   nie został  oddany do
użytku z  dniem 1 grudnia
1920r., z powodu zbyt wolne
go  tempa robót  adaptacyj
nych. Dopiero dnia 10 lutego
1921r. zostało zajęte drugie
piętro, gdzie pomieszczono sa
lę wykładową, rysunkową i
laboratoryjną  dla  drugiego
roku studiów. Parter i pierw
sze piętro tego budynku nie
zostały  wykończone, a  dal-
sze prace wstrzymano, gdyż
okazało się, że do budżetu
Ministerstwa Robót  Publicz
nych na rok 1921 nie wsta
wiono potrzebnych kredytów.
W tej sprawie interweniował
u władz centralnych w imie
niu Rektoratu prof.  dr Jan
Krauze, któremu przyrzekło
Ministerstwo sprawę załatwić.
Brak sal wykładowych i la
boratoriów, konieczność  do
jeżdżania studentów i wykła
dowców z Krakowa do Pod
górza i odwrotnie, postawiły
sprawę  budowy  własnego
gmachu na pierwszym miej
scu. Różne jednak powody nie

snego budynku, korzystała z
różnych pomieszczeń, a mia
nowicie: biura Akademii, wy
kłady i ćwiczenia z geometrii
wykreślnej oraz inne wykła
dy nie wymagające specjal
nych urządzeń lub modeli, po
mieszczono w budynku szko
ły powszechnej przy ul. Lo
retańskiej 18. Wykłady pierw
szego roku studiów odbywały
się w Seminarium matematy
cznym U. J., w Zakładzie fi
zycznym U. J., w Zakładzie
mineralogicznym U. J., nato
miast wykłady z chemii w sa
li Zakładu anatomii porówna
wczej U. J. Wykłady i ćwi
czenia dla studentów drugie
go roku odbywały się w Za
kładzie fizycznym U. J., w Za
kładzie geologicznym^ U. J. i
w Zakładzie mineralogicznym
U. J. Pozostałe wykłady od
bywały się początkowo także
w budynku szkoły powszech
nej przy ul. Loretańskiej 18.
Budynek w Podgórzu prze
kazany przez Ministerstwo
W. R. i O. P. Akademii Gór

HISTORIA AGH
ADAM SZYBINSKIDr STEFAN BIAŁASWydaj^c po wakacjach

10-ty numer „Wektora", czu
jemy się w obowiązku przy
pomnieć naszym Czytelni
kom w „telegraficznym skró
cie" treść poprzednich odcin
ków „Historii AGH". A więc
— nr 2. W grudniu 1867 r.
w galicyjskim Sejmie Krajo
wym poruszono po raz pierw
szy sprawę założenia wyższej
polskiej uczelni górniczej.

W r. 1912 władze wiedeń
skie wyrażają zgodę na utwo
rzenie w Krakowie polskiej
Akademii Górniczej. Powsta
je Komitet Organizacyjny,
którego prace przerywa
wojna.

Nr 3/4 — Po wojnie Komi
tet wznawia starania o o-
twarcie uczelni.

Nr 5. Komitet walczy % tru
dnościa^i w uzyskaniu ko
niecznych funduszów.

Nr 6. Uroczystość otwarcia
Akademii Górniczej w dniu
20 października 1919 r.

Nr 7/8. Pierwszy rok aka
demicki 1919/20. Katedry pra
cują w prowizorycznych po
mieszczeniach, z braku wła
snego budynku.

Nr 9. Powstanie Kurato
rium Finansowego AGH. Rok.
akad. 1920/21.
ROK AKADEMICKI 1920/21

Akademia nie mając wła-



przydzielony do Szkoły Budownic
twa; w szkole tej prowadził wykła
dy maszynoznawstwa. W styczniu
1945 r. objął ponownie prace eta
towego profesora zwyczajnego w A-
kademii Górniczo-Hutniczej, gdzie
pozostaje po dzień dzisiejszy na sta
nowisku Kierownika Katedry i Za
kładu Części Maszyn.

W r. 1946 prof. Krauze wysunął
koncepcję założenia w Akademii Gór
niczej Wydziału Elektro-Mechaniczne-
go. Projekt jego został zatwierdzo
ny przez Ministerstwo i Wydział ten
został uruchomiony.

W latach 1946—1950 był dziekanem
Wydziału Elektro-Mechanicznego w
Akademii. Od r. 1945-1950 prowadził
wykłady maszynoznawstwa budo
wlanego na Wydziale Architektury

•i Inżynierii Lądowej Wydziałów Po
litechnicznych Akademii Górniczo-
Hutniczej.

W latach 1946 I 1947 był preze
sem Stowarzyszenia Inżynierów-Me-
chaników i Techników Polskich.

Prof. Krauze za zasługi położo
ne dla nauki otrzymał wiele odzna
czeń, między innymi Krzyż Koman
dorski Orderu „Odrodzenia Polski"
i Złoty Krzyż Zasługi.

W latach 1908-1955 wydał sze
reg prac naukowych — ważniejsze
z nich:

1.Mlocarnia, jej   teoria  i  kon
strukcja.  Praca  habilitacyjna — r.
1908.

2.Rozważania krytyczne nad te
orią pługa.  Praca doktorska — r.
1912.

3.Pług parowy w świetle cyfr —
rok  1913. Praca przetłumaczona na
język francuski 1 rosyjski.

w Akademii. Po objęciu tego stano
wiska, przystąpił do zorganizowania
Katedry i Zakładu Maszynoznaw
stwa I. W r. 1922 został mianowa
ny etatowym profesorem zwyczaj
nym. W r. 1923/24 zastał wybrany
prorektorem, zaś w latach 1924—
1926 piastował z wyboru godność

'Rektora Akademii Górniczej. W r.
1926/27 był ponownie prorektorem,
zaś w latach 1927/28. 1928/29 i 1929/30
dziekanem Wydziału Górr^^czego. W
r. 1930/31 był prodziekanem. W r.
1925 prowadził wykłady gospodarki
energetycznej 1 transportowej w
Wyższym Studium Handlowym, któ
re później zostało przemianowane
na Akademię Handlową. W r. 1928/29
objął po śmierci prof. Gołogórskiego
wykłady maszynoznawstwa rolnicze
go na Wydziale Rolniczym Uniwer
sytetu Jagiellońskiego, które prowa
dził do r. 1938. W latach 1932—1936
był członkiem Rady Miejskiej i za
razem członkiem Rady Nadzorczej
Jaworznickich Kopalń Węgla.

Dnia 16 listopada 1939 r. został
aresztowany przez Gestapo i osa
dzony w więzieniu na Montelupich,
skąd przetransportowano go do o-
bozu koncentracyjnego w Wiśniczu,
gdzie przebywał do dnia 13 czerwca
1940 r. Zwolniony z obozu, zorga
nizował w r. 1941 kurs kreślarski
w Krakowie,  który  później   został

r. 1919 po przejęciu przez Rząd Pol
ski tejże Centrali jako Oddziału
Małopolski, objął zastępstwo kie
rownika tego Oddziału. Pracując
przy odbudowie Kraju opracował pro
jekt rozbudowy fabrykacji maszyn
rolniczych i dzięki temu powstało
kilka nowych fabryk; kilka już ist
niejących zastało rozszerzonych i
rozbudowanych.

Po otwarciu Akademii Górniczej
w Krakowie, na wniosek prof. Haus
walda został w r. 1920 powołany na
stanowisko kontraktowego zwyczaj
nego   profesora   maszynoznawstwa

ra (adiunkta) przy Katedrze Ele
mentów Maszyn prof. Hauswalda,
wykładając Encyklopedię Maszyn dla
Wydziałów: Chemicznego, Inżynie
ryjnego i Budownictwa Lądowego.
Wybuch pierwszej wojny świato
wej zastaje go w Zakopanem. Nie
mogąc powrócić do Lwowa, wyje
chał do Wiednia, gdzie przebywał
do końca r. 1915. We Wiedniu
wspólnie z prezesem Towarzystwa
Politechnicznego prof. Hauswaldem
stworzył Komitet dla Odbudowy Kra
ju. Opracowany przez Komitet me
moriał odnośnie odbudowy znisz
czonego wojną Kraju, był później
podstawą akcji Kola Polskiego w
tym kierunku.

W r. 1916 powrócił do Lwowa,
obejmując — poza czynnościami pe
dagogicznymi na Politechnice — re
ferat odbudowy rolniczej w~ Wy
dziale Krajowym. Z końcem 1916 r.
został powołany na stanow^ko re
ferenta w b. Centrali Krajowej (przy
Namiestmicwie Galtlcyjskfm), dla
gospodarczej odbudowy Galicji. Po
przeniesieniu Centrali do Krakowa,
otrzymał z Politechniki urlop • po
święcił się całkowicie akcji odbudo
wy Kraju. Przydzielony do Sekcji
przemysłowej został w r. 1917 mia
nowany dyrektorem Departamentu
Technicznego b. Namiestnictwa, a
w r. 1918 zastępcą szefa Sekcji.   W

Prof. dr inż. JAN KRAUZE
ZASŁUŻENI PROFESOROWIE AGHProf. dr inż. Jan Krauze urodzO

się dnia U września 1882 r. w Ra-
kowiczach, ziemi wileńskie). Nauki
początkowe pohieral w domu. zaś
średnie odbyi w II gimnazjum w
Kijowie, kóre ukończył w r. 1900
ze srebrnym medalem. W tymże ro
ku wstąp'1 na fakultet fizyko-mate-
matyczny kijowskiego Uniwersytetu
św. Włodzimierza. W r. 1903 otrzy
mał świadectwo I egz^minu pań
stwowego i przeniósł się na Wydział
Mechaniczny Politechniki Kijowskiej
im. Aleksandra II. Po zamknięciu Po
litechniki w r. 1904/5 na skutek roz
ruchów rewolucyjnych, wyjechał na
pótroozną praktykę do fabryki ma
szyn „Hofherr i Schrautz" we Wie
dniu, którą odbył w charakterze ro
botnika. Wobec dalszego wrzema re
wolucyjnego w Kijowie, powodujące
go przerwy w studiach, przeniósł
się na Wydział Budowy Maszyn Po
litechniki Lwowskiej, który ukoń
czył w r. 1907 z dyplomem inży
niera jako „znamieni^e uzdolnio
ny". W jesieni 1907 r. otrzymał po
sadę konstruktora w fabryce ma
szyn „Hofherr i Schrautz" we Wie
dniu, gdzie pracował przy kon
strukcji lokomoWl i młocarń do r.
1909. W tym okresie przygotował
pracę habilitacyjną pt. „Młocarn'a,
jej teoria i konstrukcja", a po przy
jęciu jej przez prof. inż. Tadeusza
Fiedlera, otrzymał w październiku
1909 r. docenturę Budowy Maszyn
Rolniczych na Politechnice Lwow
skiej, prowadząc tam wykłady do
r. 1916. Rówocześnie z objęciem do
century, pełnił obowiązki asysten
ta przy Katedrze Maszynoznawstwa,
a od r.  1912 obowiązki konstrukto-

6 wektor

pewnej ilości godzin lub za
planować ilość godzin zleco
nych większą od faktycznej,
co przy ciągłych zmianach
programu jest możliwe, rezy
gnując tym samym z ostat
niej raty, niesłusznie opodat
kowanej.

Swego czasu sprawa ta by
ła przedmiotem dyskusji w
ZOZ i miała być załatwiona
przez przedstawicieli Organi
zacji Związkowej w Minister
stwie. Dlaczego zostało to je
dnak w sferze projektów i
„bojowych zadań" ZOZ i kto
zwróci pracownikom nadpła
cone kwoty, jeśl pretensje
narosną do setek tysięcy w
skali państwowej?

Nie są to napewno wszyst
kie drażliwe sprawy finanso
we, mam nadzieję, że na ła
mach „Wektora" i innych cza
sopism uczelnianych, wypo
wiedzą się zainteresowani.

Żywisław Bernatowicz

DLACZEGO?
DLACZEGO PANIE MINI
STRZE FINANSÓW?
DLACZEGO PANIE MINI
STRZE SZKOLNICTWA .
WYŻSZEGO?
DLACZEGO KOLEDZY
Z ZOZ-C?

kwestię, niczym nieuzasadnio
ny jest dotychczasowy spo
sób opodatkowania owej o-
statniej raty 1.500.— zł.

Sądząc na zdrowy rozum
kwota 1.500.— zł została za
robiona w ciągu 8-miu mie
sięcy i podatek powinien
być obliczony w sposób na
stępujący: 1.500 : 8 = ok. 187.—
zł, od kwoty 187.— zł obli
czamy podatek i mnożymy go
przez 8, otrzymując zdaniem
moim i innych zainteresowa
nych właściwy wymiar poda
tku (76.— zł). Dlaczego Panie
Ministrze dzieje się inaczej,
podatek oblicza się zgodnie
z zarządzeniem Ministerstwa
od kwoty 1.500.— zł traktu
jąc ją jako jednorazowo zaro
bioną, co przy odpowiedniej
progresji daje podatek nie
zmiernie wysoki (175.50 zł) —'
ten sposób opodatkowania o-
statniej raty może się stać —
o ile już się nie stał — przy
czyną bałaganu, bo cóż prost
szego jak celowo niewykonać

nia godzin zleconych. Kwota
ta zostaje wypłacona po wy
konaniu wszystkich godzin
zleconych, to jasne, tylko cał
kiem ciemna jest sprawa opo
datkowania wypłat. Podatek
bowiem od poszczególnych rat
oblicza się jak za dodatko
wą pracę w innym przedsię
biorstwie, czyli ze zwyżką
50%, co wydaje się absolut
nie niesłuszne, tym bardziej,

~te~ na tę pracę Uczelnia nie
zawiera z pracownikiem o-
sobnej umowy. Godziny zle
cone powinno się więc trak
tować, bądźto jako godziny
nadliczbowe i wynagrodzenie
za nie będzie opodatkowane
w kumulacji z wynagrodze
niem zasadniczym (bez zwyż
ki 50%), bądź to — co wydaje
się słuszniejsze — jako umo
wę o dzieło i zgodnie z tym
opodatkować.

Ponadto,  jakkolwiek  roz
strzygnie  się  tę  zasadniczą

Przedstawię pokrótce spra
wę opodatkowania godzin
zleconych na wyższych u-
czelniach w kraju. Nic tak
nie wyjaśnia sprawy jak
przykład: asystentowi prowa
dzącemu tygodniowo np. 10
godzin ćwiczeń tzw. zleco
nych w ciągu roku akademi
ckiego oblicza się wynagro
dzenie w sposób następujący:
10 X 30 X 25 = 7.500.— zł (10
= ilość godzin zleconych ty
godniowo, 30 = ilość tygodni
w sem. letnim i zimowym, 25
= stawka za godzinę). Kwotę
7.500.— zł wypłaca się w spo
sób następujący: z kwoty tej
oblicza się 80% tj. 6.000.— zł.
Kwota 6.000.— zł zostaje po
dzielona na 10 rat, przy czym
podatek obliczany jest jak za
dodatkową pracę — a dlacze
go praca w godzinach nad
liczbowych nie jest traktowa
na jako umowa o dzieło? Po
zostałych 20% z kwoty 7.500.—
zł tj. 1.500.— traktuje się jako
rezerwę w razie niewykona

ny młodzieży i co Pan, jako
Rektor, planuje uczynić, by
zlikwidować trafiające się
niekiedy przejawy chuligań
stwa?

—Zagadnienia  te    można
rozwiązywać w różny sposób.
Można podnosić wartośd in
telektualne  człowieka przez
pzekonywanie go, przez sta
wianie  przed oczy coraz to
innych obrazów, .można  też
zwalczać zło na drodze czy
sto  administracyjnej.   Ponie
waż pierwsza metoda, stoso
wana przez szereg lat,    nie
dała  pożądanych rezultatów,
uważam, że należy w obecnej
chwili położyć nacisk na środ
ki administracyjne, które po
winny iść w kierunku wyro
bienia w młodzieży poczucia
odpowiedzialności,    sumien
ności i punktualności.   Stąd
już w roku ubiegłym stoso
wano metody nagrody i kary
(np. przydzielanie stypendium
na okres  12 miesięcy   dla
dobrze uczącej się młodzieży,
usuwanie z  Uczelni   złych
studentów itp-)- W roku bie
żącym   położony   zostanie
większy nacisk na dyscypli
nę wykonania przez studentów
ich faktycznych obowiązków.
Odnośnie chuligaństwa — bar
dzo nieznaczny procent  stu
dentów podpada pod to po
jęcie.    Żałować  należy, że
większa część młodzieży, nie
mająca z chuligaństwem nic
wspólnego,    nie potrafi  w
sposób  zdecydowany  wyeli
minować nieodpowiednio za
chowujących się  kolegów z
grona studentów.

¦— Jakie formy pracy kul
turalnej i społecznej młodzie
ży Pan Rektor popiera i dla
czego?

—Na~ poparcie zasługują"
prace, mające na celu pod
niesienie wartości  intelektu
alnych młodzieży (klub fil
mowy, koło miłośników teatrń
itp., a przede wszystkim pra
ca w kołach naukowych), lub
mające na celu podniesienie
zdrowotności i sprawności fi
zycznej młodzieży (koła spor
towe, turystyka itp.).

Wywiad przeprowadził

WACŁAW KOWALSKI

trzymają się na poziomie ro
ku ubiegłego. Dążeniem na
szym jest, by stołówki prze
jęło albo specjalne przed
siębiorstwo stołówek akade
mickich, albo RO ZSP.
Wówczas uległyby redukcji
koszty utrzymania rozdętej
administracji, które w PSS-ie
wynoszą 48 proc. wartości po
siłku. Od ZSP zależeć będzie
realizacja tego planu, a prze
de wszystkim zabezpieczenie
zaplecza w postaci chłodna,
magazynów itp. Jakość wy
dawanych posiłków zależeć
będzie również od pracy
Studenckich Komitetów Sto
łówkowych.

—Chodzą plotki, że ilość
stypendiów zmniejszy się w
tym roku o 30/>. Czy jest
w tym coś prawdy?

—Nic o tym nie wiem.

—Czy Pan Rektor uważa,
że  dzisiejsza młodzież   jest
gorsza od młodzieży  sprzed
lat dwudziestu?

—Trudno mi odpowiedzieć
na to pytanie, gdyż mogę być
posądzony o stronniczość, ja
ko, że przed dwudziestu la
ty sam byłem bardzo młody.
Mimo wszystko mogę stwier
dzić, że młodzież  jest    nie
gorsza, nie lepsza, lecz  inna.
Dawnieg  młodzież   intereso
wała się różnymi zagadnie
niami, byli maniacy, którzy
zbierali znaczki, wyżywali się
w turystyce pieszej.      Duża
część młodzieży z racji  cięż
kich warunków materialnych
pracowała zarobkowo   przy
różnych zajęciach dorywczych
(sezonowe ładowanie i wyła
dowywanie wagonów,  roz
noszenie mleka, pomoc  mu
rarska). Stąd może podejście
do żyda było inne.

Dziś przy olbrzymiej pomo
cy państwa student bez pra
cy otrzymuje to, na co przed
dwudziestu laty musiał pra
cować i .kombinować". Stąd
może brak jest dzisiejszej
młodzieży inicjatywy w roz
wiązywaniu i pokonywaniu
trudnych warunków byto
wych. Dzisiejsza młodzież po
dobna jest w wielu wypad
kach do rentierów, przy czym
renta ich jest b. skąpa.

—Jakie należy podjąć kro
ki, by podnieść poziom etycz

. W niedużym przedpokoju
oczekuje gromadka interesan
tów. Są to przeważnie stu
denci, choć nie brak i star
szych twarzy. Zza drzwi do
chodzi spokojny, opanowany
głos. Prorektor Akademii
Górniczo - Hutniczej do spraw
młodzieżowych — rozpatruje
sprawy młodzieży i stara się
znaleźć lekarstwo na jej li
czne bolączki. Przyjęcie jest
grzeczne i uprzejme. Przy
stępuję więc do wywiadu:

—Korzystając z udzielone
go pozwolenia pozwalam so
bie w imieniu redakcji zadać
Panu Rektorowi szereg pytań
na  tematy  interesujące  za
równo Redakcję, jak i ogół
młodzieży.

—Proszę bardzo, o ile na
turalnie będę w stanie na te
pytania odpowiedzieć — u-
śmieoha .się Rektor.

•— W jaki sposób ukształ
tują się w najbliższym czasie
warunki bytowe studentów?
Szczególnie interesuje mnie
sprawa Domów Studenckich
i sprawa stołówki.

—Niedaiwno   zakończyło
swe prace Międzyuczelniane
Kolegium Rektorskie. W wy
niku tych prac   Akademia
Górnlczo-Hutnicza  otfijyma-
ła  następujące Domy   Stu
denckie:  — Domy  żeńskie
pozy ulicy Wybickiego i przy
ulicy Dzierżyńskiego oraz do
my męskie przy ul. Reymon
ta  i  przy ul. Kapelanka 23
na Zakrzówku. Do pierwsze
go  stycznia  AGH przejmie
Dom Studencki przy ul. Gra
matyka. Ilość mieszkań pozo-
starkę w tym roku na tym
samym poziomie oo w roku
ubiegłym.

—, r-,-^cęg^-steł^._," ^^^.-^-me są
jeszcze definitywnie załatwio
ne. Najprawdopodobniej obok
stołówki w AGH korzystać się
będzie ze stołówki przy ul.
13 Stycznia i przy ul. Gar
barskiej. Część studentów bę
dzie mogła korzystać ze sto
łówki RO Związków Zawo
dowych, a jeśli wyniknie po
trzeba, również z innych sto
łówek pracowniczych. Jakość
posiłków zależy od wysoko
ści subwencji, przyznawanych
na ten cel przez Ministerstwo.
W tym roku subwencje u-
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całej swej masie byli raczej
elementem biernym. Postulu
je się więc wprowadzenie ta
kich form pracy organizacyj
nej, jakie byłyby aktualne dla
danej uczelni w zależności od
jej  specyficznych ' warunków.

Mogą to być pewnego ro
dzaju kolektywy lub na/wet
„parlamenty" uczelniane, jak
chce to np. zaprowadzić u
siebie Politechnika Gdańska
(posłowie, marszałek „sejmu",
rada „ministrów").

Zarówno takie kolektywy
jak i „parlamenty" decydo
wałyby o wszystkich spra
wach związanych z terenem
swej działalności i mogłyby
też uchwalać własne statuty
w ramach ogólnego, ramowego
statutu Zrzeszenia.

Natomiast Rady Okręgowe
winny posiadać własną oso
bowość prawną i składać się
z przedstawicieli wszystkich
uczelni danego środowiska.
Podobnie Rada Naczelna skła
dałaby się z reprezentantów
wszystkich środowisk akade
mickich. Głównym zadaniem
Zrzeszenia stałaby się reali
zacja progr^mu ekonomiczne
go, naukowej"*, politycznego
i kulturalnego.

Program ekonomiczny rea
lizowałoby się przez zapew
nienie właściwych warunków
studiów, zapewniając odpo
wiedni rozdział stypendiów,
domów akademickich, zapo
móg losowych oraz opiekę
zdrowotną i zatrudnienie
absolwentów. Program kultu
ralny wiąże się z realizacją
takich zadań jak rozwój i o-
pieka nad zespołami, klubami
i kontakty kulturalne z za
granicą.

(c. d. na str. 8)
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Krajowa konferencja akty
wu ZSP-owskiego, jaka od
była się w dniach od 2 do 7
września br. w Warszawie, za
początkowała przedzjazdową
dyskusję nad nowymi forma
mi pracy jak również nad no
wą strukturą organizacji
ZSP-owskiej.

Obrady zainaugurował wy
kład ministra St. Żółkiew
skiego o aktualnych zadaniach
i perspektywach rozwoju
szkolnictwa wyższego.

Do najciekawszych refera
tów zaliczyć należy: referat
przewodniczącego Rady Na
czelnej koi. Stefana Olszow-
skiego pt „Miejsce i rola or
ganizacji ZSP w szkole wyż
szej" i „Koncepcje dotyczą
ce programów działalności i
profilu przyszłego ZSP" oraz
wiceprzewodniczących: W. A-
damskiego „O niektórych do
świadczeniach organizacji stu
denckich za granicą" i C. Wiś
niewskiego „Czy możliwa
jest dyscyplina i sprężystość
organizacyjna ZSP".

Najbardziej ożywianą dys
kusję wywołał referat St. Ol-
szowskiego, który postulował
dwa zasadnicze problemy:
zmianę struktury organizacji
oraz zmianę jej założeń pro
gramowych.

Stwierdzić należy, że or
ganizacja ZSP-owska, będąc
formalnie najbardziej maso
wą, stała się w trakcie swej
działalności instancyjną przez
oparcie się wyłącznie na Ra
dach Uczelnianych, Okręgo
wych oraz Radzie Naczelnej.
Zasadniczą więc rzeczą jest
wprowadzenie w nurt pracy
organizacyjnej większej ilości'
zainteresowanych w tym stu
dentów, którzy dotychczas w

PRZED III ZJAZDEM ZSP

Dnia 5 lipca br. zmarł nagle w Krościenku nad Du
najcem docent AGH mgr inż. Adam Czeżowski
W zmarłym uczelnia nasza straciła jednego z najlep
szych tak nielicznych w Polsce specjalistów z dzie
dziny obróbki kamienia. Doskonały facnowiec, wyna
lazca, racjonalizator i propagator postępu technicznego
był równocześnie niestrudzonym organizatorem i peda
gogiem.

Doc. mgr inż. Adam Czeżowski urodził się w roku
1982 w Gorlicach. Studia politechniczne ukończył we
Lwowie na Wydziale Budowy Dróg i Mostów, gdzie
też następnie rozpoczął pracę jako asystent Wybuch
pierwszej wojny światowej zmusza go do opuszcze
nia kraju i zapoczątkowanej pracy naukowej. Wielo
letnia praktyka inżynierska za granicą a później
w kraju pozwala Mu zdobyć ogromne doświadczenie
w dziedzinie transportu kolejowego i budownictwa.
Znaczną część swego życia poświęca eksploatacji
i obróbce kamienia budowlanego i drogowego, a po
zakończeniu drugiej wojny światowej oddaje krajowi
wielkie usługi organizując kamieniołomy Ziem Odzy
skanych i stając w pierwszych miesiącach na czele ich
kierownictwa. W latach 1946—1948 ogłasza drukiem
pierwszy 3-tomowy podręcznik z zakresu odkrywko-.
wej eksploatacji oraz obróbki i przeróbki kamienia.
Jest jednym z propagatorów i współorganizatorów Wy
działu Mineralnego w AGH. W roku 1951 organizuje
Zakład Odkrywkowej Eksploatacji Złóż w naszej Aka
demii i obejmuje jego kierownictwo. W roku 1956 zo
staje mianowany docentem przy Katedrze Eksploatacji
Złóż. Mimo trapiącej Go choroby (od dłuższego czasu
chorował na dusznicę oskrzelową) utrudniającej Mu
pracę dydaktyczną do tego stopnia, że niejednokrotnie
egzaminować musiał leżąc w łóżku, był wzorem obo
wiązkowości i pracowitości. Opublikował długi szereg
artykułów, skrypt i książkę z zakresu transportu w ka
mieniołomach i kopalniach odkrywkowych oraz skrypt
z obróbki kamienia. Zapoczątkowane liczne dalsze prace
przerwała nieoczekiwana śmierć.

Śmierć Jego okryła żałobą całą naszą uczelnię, a nade
wszystko tych wszystkich, którzy znali Go osobiście
tj- jego wychowanków, współpracowników i kolegów,
odszedł bowiem Człowiek wielkiej kultury i
chetnego serca.

ADAM
CZEŻOWSKI

ŚP-

pantomimą aktu kobiecego". A oto fragment
recenzji z występów kabaretu pt. „W „sto
dole"... chlew" pióra J. Porębskiego („Od
nowa" 9/10):

„Mimo, że nie jestem makabrystą, jakże
chętnie bym uczestniczył w pogrzebie „no
worodka" Kabaretu w „stodole". Jedynym
estetycznym i kulturalnym" numerem pro
gramu jest rzeczony strip-tease. Szkoda,
jednak, że piękna nagość popychana jest ze
wszystkich stron ordynarną szmirą".

STODOŁA. Taką nazwę nosi kabaret Po
litechniki Warszawskiej. Kabaret wystawił
już dwa programy „W tym szaleństwie jest
metoda" i „Czerwone i czarne". liczy on 16
wykonawców. W programie m. i. jest strip-
tease,  nazywany  oficjalnie  „romantyczną

STUDENCKIE

bór zawodu, brak zainteresowania, nie
umiejętność zorganizowania sobie pracy,
brak samodzielnego myślenia, a nawet zwy
kła indolencja w formułowaniu myśli —
oto balast, jaki przynosi z sobą młodzież..."

„Należy uczyć się systematycznie, sumien
nie i stanowczo wyrzec się postawy „mini
malnego angażowania się" w studia.

Z tymi 1 podobnymi pytaniami zwróciła
się redakcja warszawskiego „Politechnika"
do szeregu profesorów Politechniki War
szawskiej. A oto niektóre wypowiedzi:

„Uważam wyniki pierwszych lat za prze
ciętne i niezadawalające — przeważają zde
cydowanie oceny dostateczne. Brak syste
matycznej pracy i zasada przygotowywa
nia się na egzamin mają na to wpływ
decydujący..."

„Niestety, nie można stwierdzić dużej su
mienności. Nie ma osobistej, wewnętrznej
odpowiedzialności za naukę, która trakto
wana jest na ogół w sposób czysto for
malny.

Niesumieność ta wynika może z braku ja
kichś głębszych zainteresowań zawodem,
traktowanym często tylko jako zapewnie
nie sobie bazy materialnej..."

„Szczególnie trudna sytuacja jest na I ro
ku, który posiada ogromne luki ze szkoły
średniej.   Dosyć  przypadkowy nieraz  wy

—Jaki jest Pański Sąd o poziomie prze
ciętnego przygotowania studentów?

—Jaka sposób uczenia się, zapewnia w
przekonaniu Pana • najlepsze wykonywanie
zawodu?

AKTUALNOŚCI

Wywiad skończony. Zaczy-
czyna się kolejna konferen
cja. Rektor Olszak z kolei
omawia problemy Gospo
darstw Pomocniczych.

I na ^ten temat przyjdzie
kolej — w jednym z naj
bliższych reportaży!

Rozmawiał
L. Maruta

ności od 220—670 t. Marteny
opala się ropą. Na walcow
niach stosuje się duże szyb
kości walcowania, dochodzące
do 20 m/sek.

W transporcie zakładowym
znajdują zastosowanie pojazdy
bez szyn oraz lokomobile spa
linowe i elektryczne. Paro
wozów nie spotyka się.

—A jak Pan Rektor oce
nia Hutę im. Lenina w po
równaniu z hutami amery
kańskimi?

—Zarówno pod względem
mechanizacji       np.  wielkich
pieców, czy walcowni, jak i
techniki rozplanowania,  na
sza huta nie ustępuje nowo
czesnym amerykańskim hu
tom surowcowym.  Aglome
rownia Huty im. Lenina jest
nawet bardziej     nowoczesna,
gdyż jest przystosowana do
produkcji  spieku samotopli-
wego, a nasze wielkie piece
przy zastosowaniu aglomeratu
samotopliwego  i  wysokiej
temperaturze dmuchu pracu
ją   lepiej od amery
kańskich.

—Może jeszcze na zakoń
czenie parę uwag natury o-
gólnej?

—Rzeczywistość amerykań
ska odpowiada na ogół  na-
ryoe. A więc przede wszyst-
szym wyobrażeniom o Ame-
kim — tempo, iście „amery
kańskie". Huty mają do dys
pozycji  własne   samoloty i
helikoptery. Byle prędzej,  w
myśl maksymy „Time is mo-
ney" — Czas to pieniądz. Da
lej — drożyzna! Polak, przy
pisujący dolarowi niemal le
gendarną  wartość, z trudem
przyjmuje fakt, że np. lepsza
kolacja kosztuje go 12 dola-

-r&w.   -—•    -
I wreszcie — „upowietrze-

nie" Ameryki. Na lotnisku w
Chicago co 40 sekund star
tuje samolot pasażerski. Me
gafony zapowiadają bez przer
wy: „Odlot do Rzymu, do Pa
ryża, do Tokio, do Buenos
Aires". Brakuje tylko nasze
go sakramentalnego „proszę
wsiadać — drzwi zamykać".

—Cudzoziemca   uderza
przede wszystkim bardzo wy
soki poziom techniki, mecha
nizacji   i   automatyzacji,   da
lej   —duże zdyscyplinowanie
załogi,   wysoka   wydajność
pracy, no i niebywała, wprost
pedantyczna czystość, zwłasz
cza na walcowniach.

W niektórych zakładach
personel inżynieryjno-tec^ni-
czny zobowiązany jest do no
szenia białych koszul. Są one
jakoby probierzem czystości
na wydziałach i biada temu,
kto się gdzieś nieopatrznie
„wysmaruje". Interesującą
inowacją jest zainstalowa
nie przy poszczególnych a-
gregataoh urządzeń telewizyj
nych (szczególnie do kontroli
procesu walcowania) i foto
komórek. Przy głównym pul
picie sterowniczym siedzi so
bie ,ypo amerykańsku" inży
nier, ze wzrokiem utkwionym
w ekran i obserwuje wyjście
słaba z pieca oraz pracę po
szczególnych klatek walcow
niczych.

—Czy może Pan Rektor
podać dane techniczne, cha
rakteryzujące    amerykański
przemysł hutniczy?

—Roczna produkcja niektó
rych wielkich hut  przekra
cza  znacznie globalną pro
dukcję całego naszego prze
mysłu hutniczego. Zatrudnia
ją  one oczywiście   pokaźne
liczbowo załogi, sięgającą kil
kunastu tysięcy pracowników.
Jeśli chodzi   o   urządzenia
techniczne,* podam kilka naj
ciekawszych przykładów.

Wielkie piece na przykład^
o maksymalnej pojemności
1400 t., są w pełni zautomaty
zowane. W stalowniach pra
cują piece martenowskie —
wyłącznie stałe — o pojem

O swy^h wrażeniach z po
dróży opowiada prorektor
psrof.  mgr inż. Feliks Olszak

¦
Do gabinetu Prorektora dla

Spraw Nauki nie jest łatwo
się dostać. Przez poczekalnię

bez przerwy przewijają się
interesanci, uczestnicy konfe
rencji, goście.__

Ci najdłużej czekający peł
nią „wartę honorową" przy
drzwiach i biada śmiałkowi,
który nie przestrzega „ko

lejki".
Mimo to Rektor Olszak zna

lazł chwilę czasu dla „prasy".
A więc — przystępujemy do
pytań:

—W tuyunadzie, zamiesz
czonym w n-rze 6 „Wektora"
obiecał  Pan Rektor podzielić
się z naszymi Czytelnikami
swymi wrażeniami z podró
ży zagranicznych. Czy może
my prosić Pana o zrealizowa
nie przyrzeczenia?

—Bardzo chętnie. Otóż w
czerwcu i z początkiem lipca
bawiłem w Stanach Zjedno
czonych, jako członek dele
gacji polskich hutników. Tra
sa naszej  wycieczki   biegła
przez  Nowy Jork,  Buffalo,
Chicago, Pittsburg,  Filadel
fię i Waszyngton. Po drodze
zwiedzaliśmy   najważniejsze
obiekty amerykańskiego prze
mysłu hutniczego m. in. hutę
„Laekavanna" w Bufialo, hu
tę „Gary" w okolicy Chica
go,  zakłady   metalurgiczne
„Weikion Steel   Co."  koło
Pittsburga oraz najwi^kszy i.
najnowszy kombinat  amery
kański: „Fairless" koło Fila
delfii.

—Jakie obserwacje poczy
nił  Pan Rektor odnośnie a-
merykańskiego     przemysłu
hutniczego?

Jeden miesiąc tu USA
uU naszych „globtrotterów



czne, kulturalne i naukowe,
a przez swoje zaangażowanie
się w działalność polityczną
ZSP podkreśla tylko pewien
profil polityczny, a nie ma
zamiaru stać się organizacją
elitarną i awangardową, gdyż
to jest zdanie ZMS-u. Ko
rzyści płynące z tego rodza
ju reorganizacji są bardzo po
ważne, gdyż Zrzeszenie będzie
mogło przez swych przedsta
wicieli w radach narodowych
i w Sejmie bardziej skutecznie
troszczyć się o interesy stu
dentów oraz stanie się pełno
prawną reprezentacją mas
studenckich wobec władz.

Takie postawienie sprawy
wywołało sprzeciwy wielu u-
czestmików zjazdu, którzy
odrzucając • tę koncepcję,
stwierdzali, że Zrzeszenie bę
dzie dublowało ZMS i może
zniechęcić studentów, którzy
mogą łączyć każdą akcję po
lityczną z dawnymi1 akcjami
ZMP. Ten sporny problem
musi zostać przedyskutowa
ny przez ogół studentów, któ
rzy swój pogląd przedstawią
na Walnym Zjeździe, mają
cym się odbyć w dniach 5—9
grudnia br. w Krakowie.

Podczas Zjazdu poruszono
wiele spraw związanych z
działalnością poszczególnych
komisji Rady Naczelnej m. i.
sprawę dwutygodnika „Od
nowa". Informacji o celach i
zadaniach pisma udzielił re
daktor naczelny koL J. Fili-
powiez.

Okazało się, że pismo to,
niestety, nie tieszy się popu
larnością wśród studentów
(zwroty sięgają 6O/o, a defi
cyt za ostatnie 3 numery
wyniósł  240.000 złotych).

Z kolei omawiano spra
wozdanie Biura- Wczasów,
Podróży i Turyst^ki. Zebra
nych oburzyły incydenty, wy
wołane przez niektórych stu
dentów, przebywających na
obozie pracy w Anglii, którzy
kompromitowali Zrzeszenie,
organizuje strajk i uciekając
się do żebraniny na koszt
polskiej emigracji w W. Bry
tanii

Należy przypuszczać, że
wszystkie poruszone tu spra
wy zainteresują dawnych
działaczy „bratniackich" jak
i starych ZSP-owców, którzy
mogą wypowiedzieć się na
łamach WEKTORA, bądź też
na zebraniach przedzjazdo-
wych.

STANISŁAW KOC

mówią o rozbrojeniu i wszyscy
robią doświadczenia z bro
nią jądrową. Za parę lat jed
nak, może za kilkanaście,
problem rozbrojenia będzie na
pewno rozwiązany. Całkowi
cie i bez reszty. Tak przy
najmniej prorokują fachow-
cy-fizycy i lekarze.

Po prostu zaczniemy ma
sowo odczuwać i ponosić
skutki eksplozji atomowych i...

Ale dość pesymizmu. Bądź
co bądź, mamy ładną jesień,
jesteśmy wypoczęci po waka
cjach, zaczynamy pracę i
naukę to odnowionej Uczelni,
której wspaniałego stanu
świeżo odmalowanego wnętrza
nikt się nie domyśla, patrząc
ze wzruszeniem na pozosta
wioną zapewne na pamiątkę
odrapaną % spaloną fasadę.

Ten pietyzm dla zabytków,
jest już chyba naszą cechą
narodową.

Len

głębi na spekulanta, który
dzięki nieujawnionym docho
dom rozbija się nim po uli
cach (to sensie dosłownym:
po to są właśnie te dziury,
na mieście).

Ale koniec już z motory
zacją. Wypalić zło do grun
tu! Teraz, gdy cło od daro
wanego lub nabytego tanio
za granicą samochodu wyno
si od 50.000 do 70.000 zł, ode
chce nam się wyrafinowa
nych przyjemności. I Mini-
sterstwo Finansów ma upro
szczoną robotę, bo kto bę
dzie płacił takie cło? Swoją
drogą, w ramach demotory-
zacji, oddałbym chętnie mo
jego „Bałtyka", gdyby mi ktoś
wytłumaczył pojęcie „drena
żu rynku w gospodarce so
cjalistycznej". Tylko nie
wiem, czy się ten wysiłek ko
mu opłaci, bo „Bałtyk" jest
już nieco sfatygowany.

A na śtoiecie?    Wszyscy

wzrost stopy są dobre: buciki
się robią przyciasne i można
dostać pęcherzy.

Okazało się też, że najgor
szym wrogiem społecznym
jest — motoryzacja. (W Kra
kowie ojcowie miasta od
dawna byli tego zdania, co
widać po stanie ulic i sposo
bach utrudniania ruchu). Jak
widzę np. nowy samochód
„Fiat", który centrala impor
tu zakupiła za ok. 28.000 zł,
a sprzedaje w myśł zasad
„drenażu rynku" po 72.000 zł,
automatycznie moje uspołecz
nione  serce  obrusza się do

Czas jest nieobliczalny.
Weźmy na przykład dwa mie
siące: maj — czeruuec; jak
to one długo, długo trwają!
A jak krótko trwają pozornie
„wymiarowo" im równe lipiec
— sierpień.

Tak więc — wakacje za
nami. Praca zaczyna wrzeć na
nowo.

A w kraju i na świecie?
Zaczynamy wreszcie robić
porządek z tymi, którym sto
pa życiowa nadmiernie się
rozrosła przy pomocy... łapó
wek. No cóż, okazuje się, że
nie wszystkie  sposoby   na
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felieton
nasz stały

Chcesz bez kłopotu otrzymywać regularnie WEKTOR do
domu? Zaprenumeruj więc czasopismo AGH do końca bie
żącego roku, wpłacając kwotę zł 7.50 <za X, XI, XII 1957)
przekazem na nasze konto PKO — Kraków I. O. M. nr 4-9-650.
Nie zapomnij podać na przekazie imienia, nazwiska i do
kładnego adresu. Zaprenumerowane egzemplarze otrzymasz
pocztą.

określonym śiodowisku musi
się ustosunkować ,w pewien
sposób do wydarzeń politycz
nych jakie odbywają się w
kraju.

Ponieważ ZSP w ubiegłym
okresie było prawie jedyną
organizacją na uczelniach,
dlatego też włączało się bar
dzo często aktywnie w akcje
polityczne jak np. podczas
IX Plenum lub kampanii
przedwyborczej do Sejmu.
Będąc dalej najbardziej ma
sową organizacją, na niektó
rych uczelniach nawet jedy
nie istniejącą, winno brać u-
dział w każdej poważnej akcji
politycznej na swym terenie.
Ta zalegalizowana działalność
polityczna organizacji przeja
wiająca się w wyborach do
rad narodowych, Sejmu oraz
w współpracy z organizacja
mi politycznvmd i społeczny
mi, zapewni poważne korzyści
szeregowym członkom ZSP.

Oczywiście, głównym polem
działalności Zrzeszenia pozo
stają nadal sprawy ekcnomi-

(dok. ze str. 7)
Program naukowy — to or

ganizowanie studenckich zja
zdów naukowych, uczelnia
nych sesji naukowych, wy
dawnictw studenckich itp.

Ważną domeną działalno
ści organizacji jest też rozwój
zagranicznej ~I~'Kr .jbwej " ttr-"
rystyki. Natomiast postulowa
ny w referacie program po
lityczny Zrzeszenia wiąże się
bezpośrednio ze zmianą jego
założeń programowych, dla
tego też wywołał wśród u-
czestników Zjazdu jak naj
bardziej sprzeczne zdania. Ra
da Naczelna postanowiła pod
dać pod ogólną dyskusję
problem zmiany organizacji
typu społeczno-zawodowego
na społeczno-polityczno-za-
wodową.

Zarówno argumenty zawar
te w referacie jak i wysunię
te przez niektórych dysku
tantów akceptujących taką
zmianę można sprowadzić do
następujących punktów: każ
da organizacjia  działająca w

ZJAZDEM Z. S. P.
PRZED III

Pytam się, który z współcze
snych autorów uczy i poka
zuje, ile sensu, piękna i ra
dości wnosi w młode życie
szczęśliwa i odwzajemniona
miłość? Próbując wyrwać się
z zaklętego kręgu zasad ety
cznych i celów życia, jakie
przyświecały naszym ojcom
i babkom, popadamy w nie
znany świat, w którym no
we splątanie jest w prze
dziwny sposób z wszystkim,
co przeżywa w swej historii
ludzkość. Stąd mętlik w u-
mysłach młodego współcze
snego człowieka1.

Już dziś jednak daje się
zauważyć rozjaśniające się
nowe, zupełnie zdrowe normy
postępowania. Cechuje je
choćby: negacja wszelkich
niesprawdzonych doświadcze
niem czy rozumem fikcji, brak
zadawalania się drobiazgami,
nieobecność typowej dla
drobnomieszczaństwa zawiści
z odniesionych przez kogoś
sukcesów, czy wreszcie nie
chęć do każdego „bagażu z
centrali" — o niesprawdzonej
wartości.

Cóż innego niż takie prze
konanie może powstrzymać
człowieka przed biadoleniem
i załamywaniem rąk nad kru
chą trwałością gmachu na
rodu, budowanego na funda
mentach „zgniłych sumień
młodzieży"? A no, nie wiem".

„Sens życia — do niedaw
na splatający się z pragnie
niem budowy nowego świata,
stoczył się do sensu — wy
życia".

Sens pojęcia „wyżycia" —
pisze dalej autor — jest
różny. Obejmuje on zarówno
drobnomieszczański ideał „ci
chego życia" za firankami,
jak i kult swobody seksualnej,
jak wreszcie kult chamskiej
„rozróby" w morzu cieknącej
zewsząd nudy.

A Październik? A udział
młodzieży w tych historycz
nych chwilach? — zapytacie.

Autor na to cytuje charak
terystyczną dla pewnych śro
dowisk wypowiedź jednego ze
studentów: „Niech tylko ko
lega nie wierzy, że wszyscy
wówczas działali w wyniku
głębokiego, politycznego prze^-
konania. Ot, nadarzyła się o-
kazja spędzenia inaczej dnia,
niż codzień. To się i wieco
wało".

Mówiąc o „ideałach życio
wych" B. Litwiniec ciągnie:
„Literaturywspółczesnej,
wskazującej młodemu czło
wiekowi, jak • żyć, przedsta
wiającej ideał bohatera na
szych czasów, nie można brać
przecież na serio pod uwa
gę. Nie istnieje. Stare zaś
ideały spod znaku Skrze-
tuskiego czy Ewy Pobratym-
sfciea,  straszą swą drętwotą.

turalne cechy młodości: pra
gnienie szczerości i prostoty
postępowania, potrzeba wiary
W szlachetne ideały, namięt
ne żądanie sprawiedliwości,
nieokiełznane umiłowanie wol
ności i prawdy bęwzględnej
— jednym słowem — elemen
tarne zasady moralne, naru
szane są dziś ze szczególną
brutalnością".

Młodzież, będąca świadkiem
upadku niejednego autoryte
tu i zblamowania niejednej
idei, dziś zaś zmuszona do
kunktatorstwa, gięcia się
wobec mnóstwa rozmaitych
racji, zagubiona i rozgory
czona, zapytuje „O co na
prawdę warto się bić? Jakie
ideały nie zawiodą?".

Poprzedni etap — okrzy
ków, kląskań i skandowania,
zbierania stonki i wyszydza
nia bikiniarzy, etap ankiet,
sprawozdań, masówek i zobo
wiązań ostudził zapał i en
tuzjazm młodzieży, która
szczęśliwie wyszła z wojen
nej zawieruchy. Nauczył ją
cynizmu, wyrachowania i
kultu minimailizmu, a w naj
lepszym wypadku — pragma
tyzmu życiowego.

II.

Na marginesie zamieszczo
nego we wrocławskich „No
wych Sygnałach" reportażu
pt. „Druga twarz studenta"
publicysta tygodnika „Od
nowa' Bogusław Litwiniec w
artykule „Opary czy aureole"
(nr 5), takie snuje rozważa
nia:

„Powiedzmy otwarcie. Prze
ciętny uczciwy i wrażliwy
młody człowiek w naszym
kraju odczuwa dziś objawy
zniechęcenia i zawodu.  Na

dzają  — łamią życie uczu
ciowe młodej   osoby.

Bo wbrew pozorom, tam
gdzie nie ma moralności, tam
nie ma i uczuć — jest tylko'
zimne, zwierzęce wyrachowa
nie na sumę „przyjemności"
o które wszelkimi sposoba
mi należy się postarać.

Poza tym i tu dochodzę,
zdaje się, do kwintesencji
swoich wywodów, brak jest
w społeczeństwie polskim w
tej chwili usystematyzowane
go wykładu moralności życia
codziennego, brak jest mądro
ści życiowej, sformułowanej
w języku nowoczesnym, za
chwiała się norma i poczu
cie tego, co dobre a co złe. "

Brak jest w naszym spo
łeczeństwie kultury uczuć,
brak ich pielęgnacji, i brak
poczucia, że w ogóle o coś
takiego można się starać. ••
Zwróciliśmy uwagę na ro
zum. Określenie, że ktoś jest
„inteligentny", wystarcza by
był przyjęty do „towarzy
stwa", by liczono się z nim,
by bano się jego ironii, nie.
biorąc pod uwagę faktu, że
ironia jego płynie z nicości
moralnej, z cynizmu.

Wróćmy do zagadnienia
norm moralnych. Większość"
studentów to katolicy — sy
stem norm — etyka katolicka,
powinna być im znana, nie
wielu z nich jednak przy
wiązuje wagę do wyznawa
nych (przynajmniej z trady
cji lub metryki) prawd i szu
ka innych rozwiązań.

Ale tu wstępują w dżunglę
pojęć, systemów, łapią strzęp
ki freudyzmu, filozofii marksi
stowskiej, odnoszące się do
kwestii moralnych zasad
współżycia dwóch płci, a w
końcu machają na wszystko
ręką i zaczynają żyć według
„rad" co bardziej „doświad
czonych" kolegów czy kole
żanek, folgują prymitywnym,
niskim popędom.

W mniejszości są bowiem
tacy ludzie, którzy zdobywa
ją się na indywidualność swych
przekonań etycznych, którzy
godzą się na wszelkie kon
sekwencje mądrości, która da
im dopiero po latach wielkie,
osobiste zwycięstwo".

„Makabra w probówce" —
pod tym tytułem ukazał się

w numerze 53-cim pisma Poi
itechniki Wrocławskiej „Na
sza Uczelnia" artykuł na tem
at moralności studenckiej.
Oto co pisze autor artykułu,
Paweł Jońca:

Jest rzeczą cdekawą, że ob
niżenie się poziomu moralno
ści występuje szczególnie ja
skrawo w środowisku stu
denckim głównie w dziedzinie
życia seksualnego. Spróbujmy
przeanalizować sumę doświad
czeń młodego człowieka w
dziedzinie tzw. „miłości",
spróbujmy poszukać przyczyn,
które go pchają na drogę
„aiemoraJnośoi".

Zanim młodzi ludzie przy
szli na studia, mieli już poza
sobą okres doświadczeń z klas
licealnych, obserwację poży
cia własnych rodziców, mają
poza sobą pierwsze sympatie,
nie rzadko przeszli przez
krzyżowy ogień tzw. „prywa
tek" gdzie należy do dobre
go tonu i przyjmuje się za
rzecz naturalną picie alkoho
lu, palenie papierosów i le
żenie potem jedno obok dru
giego na kanapie.

Chłopcy bardzo często, za
nim wyjechali na studia^
przekonali się, że wśród
dziewcząt „ideałów nie ma",
że życie trzeba brać „takie ja
kie ono jest". Niejeden „mści
się" za swoje zawiedzione u-
czuóa.

Dziewczęta rozłąkę z pierw
szymi sympatiami przeżywa
ją inaczej — tęsknią i dopie
ro po upływie czasu, z braku
listów od „Niego" zaczynają
rozglądać się wśród kolegów.

Okres życia, gdy ma się te
18 czy 19 lat, to okres, kiedy
pierwsze marzenia młodzień
cze, pierwsze szlachetne po
rywy serca, pragnienie wiel
kich czynów konfrontują się
z życiem.

Wielu młodych ludzi zała
muje się wtedy — nikt im nie
powiedział, że poczucie
szczęścia i optymizm życiowy
to rzecz trudna, że człowiek,
który chce żyć uczciwie, bę
dzie niejednokrotnie osa
motniony, że optymizm ży
ciowy można osiągnąć dopie
ro po trudnej walce ze sobą
samym i po wielu rozcza
rowaniach.

Przypuśćmy jednak, że
młodzi ludzie z pełnym za
pałem i sercem „nietknię
tym jeszcze miłością" przy
szli na studia. Wspomniana
już rozłąka z rodziną, która
powoduje niemożność ujaw
niania swych uczuć inaczej
niż przez poszukiwanie przy
jaciela czy sympatii, dalej
środowisko obcych sobie lu
dzi, gdzie „nikt mnie nie zna",
a zwłaszcza brak mądrej ra
dy, brak doświadczeń u
współkolegów, którzy  dora

o moralności
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eKiedy pełen skupienia

Wit nad drzewem się schyli,
ślepe drewno przemienia
w stada drozdów i gili.

Ale gnębi się troską,
że nie zdąży ich sprzedać,
bo spod dłutka mu prosto
wyfruwają do nieba.

O WICIE RZEŹBIARZU
MIECZYSŁAW CZUMA

Niejednej matce jak refren
po długich trzynastu latach
w uszach dźwięczy piosenka
śmierć twoja śmierć twoja synku
śmierć twoja nie potrzebna.

Piosenka z refrenem

Kamienie tramwaj i meble
układali w barykady marzeń
niejednemu śnił się rok 1410-ty
ale cóż kiedy na tym świecie
od snów i marzeń silniejsze są bomby

dwieście tysięcy umarłych
w sześćdziesiąt trzy dni.

Ilu to na godzinę wypada?

BOHDAN JAŁOWIECKI

Jestem nią błyskam biało w zachwycie
nad sobą płowym grzbietem ocieram się o
pieszczotę traw. Łasica podłużny płomyk
wychynęła z krzaków i szalonym tańcem
powiedziała istnieniu o sobie. Długo na
pinała giętkie ciało potem zwinęła się w łuk
i poprzez oczy spadła na cztery nogi. Jest —
ziemia faluje pod nią i niebo pochyla się
nisko aby wchłonąć ją w siebie aby nigdy
nie odeszła tam gdzie nie ma ciepła ziemi
i nieba.

ŁASICA

pachniesz cierpko
jak roztarty liść akacji
wokół jest miękko
od liści szałwii i liści rumianka

masz ręce twarde
masz ręce nieznoszące oporu
trzymasz mój kark ręką

posłuszeństwo moich włosów
jest doskonalsze
od posłuszeństwa kwiatu

spóźniona pszczoła
brzęczy
przelatując nisko
nad błyskiem twoich oczu

okrągły księżyc
patrzy z dna stawu
gwiazdy krzyczą

jesteś złoty wieczorem — jak wieczór.

Jesteś wieczorem brązowy
jesteś wieczorem zielony
jesteś żółty wieczorem

O Tobie

HALINA POSWIATOWSKA

Ta profesorowa z rogu pa
trzyła wtedy na mnie z kpią
cym uśmieszkiem, jako na
matkę najlepszego przyjacie
la węglarza! A ten idiota,
śmiał powiedzieć do mnie,
gdym odchodziła: — „Proszę
tam ode mnie Kazia pozdro
wić". To węglarz mówi i do
ciebie przez „ty"? Pozwalasz
mu na to? Tego nie przypu
szczałam. Jak ty siebie masz
za nic! Bo matka tego Felka
też pytała mnie niedawno: „I
cóż tam z Kaziem?" Popatrzy
łam tylko na nią ostro i wte
dy dopiero poprawiła się
prędko: „Z panem Kaziem".

Toczkowa zawsze dbała o
to, • by o jej synu wyrażano
się w odpowiedni sposób.
Gdy młodziutka Wisia, in
formująca swą skromną su
kienką, że pochodzi z ubo
giej rodziny, zapytała ją: —
Czy Kazio w domu? — su
rowa matrona, zadecydo
wawszy zapewne błyskawicz
nie, że „należy skarcić tę
smarkulę i bidulę za jej nie
właściwe wyrażanie się!", za
pytała obcesowo speszoną
pannę: — Kto czy jest w
domu?". A potem była bar
dzo- zadowolona, gdy posły
szała:  „Pan Kazio!".

Toczkowa byłaby dla syna
bardziej wyrozumiała i mniej
brała by mu za złe jego
przewinienia, gdyby sama nie
dawała mu dość przykładów,
z kim należy przestawać, a
z kim nie. Ale czyż ona nie-
stroniła całkiem jawnie od
towarzystwa osób mało wy
kształconych i nie zamoż
nych? I czy, z drugiej strony,
nie odnosiła się z prawdzi
wym szacunkiem choćby do
takiego Tłuczka, dyrektora
fabryki obuwia? Czy nie mó
wiła często z podziwem o je
go wielkopańskich manierach?
Pewnego dnia oczekiwała na
wet na jego przybycie z taką
uciechą, że czyniła ją ona
serdeczną, łagodną i ustępli
wą wobec męża i Kazka. A
z owym Tłuczkiem rozmawia
ła następnie z takim ożywie
niem i potulnym respektem,
jakby chciała Kazka pouczyć:
— Oto w jaki sposób należy
odnosić się do takich ludzi,
jak dyr. Tłuczek! — Ale Ka
zek, zamieniwszy z gościem
kilka słów, pomyślał: — Zbyt
trudną rzeczą byłoby dla
mnie czuć szacunek dla tak
układnego a pysznego głup
ka, zamiast natrząsać się z
niego przynajmniej  po cichu.

Toczkowa do końca swego
życia nie mogła się pogodzić
z wybrykami syna. Ile tylko
razy ujrzała, że idzie ulicą z
kimś, kto zarabiał na życie
przy pomocy kielnd, hebla czy
pędzla, zawsze patrzyła na
niego ze zgrozą i smutkiem,
wzdychając przy tym ze
szczerą desperacją: — Czy on
nigdy nie zmądrzeje? — Ale
Kazek nigdy nie zmądrzał.

W miesiąc później znów
czyniła mu wyrzuty głosem
udręczonej do cna próżności:
— Jak strasznie serce mnie
boli, że ty, syn mój, dałeś
się użyć za posługacza takie
mu Boczkowi, malarzowi! Po
dobno zanosiłeś mu gdzieś
bańkę z pokostem! Czy nic
już nie znaczą dla ciebie mo
je ciągłe prośby i zaklęcia,
byś stał się bardziej ambitny?
Koniecznie chcesz, bym u-
marła ze zbyt wielkich zmar
twień?

Z początkiem znów wojny
naraził ją na publiczny wstyd.
Oto co się zdarzyło. Wybrała
się do składu węglowego,
lecz wróciła z niczym do do
mu. Za to węglarz, emeryto
wany woźny magistracki,
nieco podpity, odezwał się pa
tetycznie do tych wszystkich,
którzy prosili go chociaż o
kilka kilogramów węgla: —
Ludzie, dajcie spokój! Zro
zumcie, że węgla nie ma!
Oto stoi przede mną (tu wska
zał spojrzeniem na zdumioną
i przerażoną Toczkową) —
matka najlepszego mego przy
jaciela, Kazia Toczka, a ja nie
mogę przyjść jej z pomocą i
dać jej choć trochę węgla do
wiaderka! Bardzo mnie to
boli, ale cóż poradzę?! No,
teraz już chyba uwierzyliście,
że nie ma węgla! — Jakże
Toczkowa płoniła się wów
czas! Ze wzburzeniem opo
wiadała potem Kazkowi: —

RYSTO
KRATKA

dobierasz sobie niestosownych
przyjaciół, dręczysz mnie
strasznie, i przez to skracasz
mi życie. Dowiedzione jesit
przecież, że wielkie zgryzoty
niszczą nerwy i serce!

Kazek nie był jednak dla
niej zbyt okrutny. By nie
rozsierdziać bowiem matki za
wiele, przemilczał przed nią
na przykład to, że jednym z
jego najlepszych kompanów
był młody szewczyk. Miewa
ła wszak dość często ataki
kamieni żółciowych, zwłasz
cza gdy przybrała sobie coś
zbyt do serca. I tak dość już
nagryzła się z powodu bla
charza i murarza. Ta dwójka
dość już nabawiła ją melan
cholii i posępnych myśli. Dość
także nairytowała się dopie
ro wczoraj, gdy rzekł do niej:
— Cieszy mnie nadzieja, że
mama przestanie kiedyś igno
rować ludzi z przedmieścia!
Z latami każdy prawie mą
drzeje.

I.   STOBERSKI

Helena, córka wieśniaczki i
lakiernika, poczęła dość lek
ceważąco traktować chłopów
czy rzemieślników, odkąd po
ślubiła urzędnika kolejowego,
Toczka. A jakąż panią stała
się z latami! Pewnego dnia
tak przemawiała do swego
synka, Kazka: — Wciąż mam
ci powtarzać, byś nie wda
wał się z Be^likiem, tym bla
charzem? Nie wiesz, jak mnie
to boli? Nic nie masz litości
dla matki!

W jakiś czas potem szcze
ra boleść znów nią zatargała.
Kazek za wiele sobie pozwa
lał! Poznał się z chłopcem
murarskim, Pętlikiem i widy
wał się z nim prawie co dnia!
Akuszerka, mieszkająca w
sąsiedniej kamienicy, opowie
działa jej o tym, niby to ze
współczuciem, ale właściwie
bardziej jeszcze ze swoistą
satysfakcją, gdyż jej Jędruś
kolegował tylko ze synkiem
sędziego.

— Ty naprawdę nie masz
dla mnie nic serca! — wołała
nań z oburzeniem. — Trudno
było mi po prostu dać wia
rę, że syn mój zadaje się z
murarczykiem. Proszę cię,
zerwij natychmiast znajo
mość z tym Felkiem! Nie za
pominaj, że twój ojciec jesrt
urzędnikiem! Pomyśl, że
sprawiasz swej matce wielki
wstyd! Nie takiego jak ty
syna wyobrażałam sobie w
swoich marzeniach dziewczę
cych! O, zńel Z takim ordy-
nusem grywać w szachy i
chodzić do teatru? No, co po
wiesz w swojej  obronie?

Kazek znów uznał za non
sens myśl, by miał pogardzać
Felkiem, chłopcem rozumniej-
szym,-, dowcipniejszym czy e-
nergiczniejszym od tych swo
ich kolegów, którzy byli syn
kami profesorów czy adwo
katów i według jego matki
byli najbardziej odpowiedni
mi towarzyszami jego zabaw.

Pewnego razu aż zaniemó
wił z gniewu, gdy rzekła: —
Felek nie może być twoim
przyjacielem. To przecież
tylko murarz, a do tego syn
stróża! Próbował poskromić
swą irytację, tłumacząc so
bie: Matka powinna wzbudzać
w synu uczucia odmienne niż
gniew. A o ile już nie po
trafię nie wściekać się na
matkę, to wściekłość taka po
winna być jak najbardziej u-
miarkowana! Nie mogąc jed
nak ochłonąć zupełnie z gnie
wu, wypadł szybko z miesz
kania, by w sposób zbyt
gwałtowny nie wykpić jej in
teligenckiej próżności i aby
z ust jej nie posłyszeć już
więcej bredni.

Toczkowa martwiła się, że
syn jej nie okazywał najmniej
szej skruchy, ani chęci po
prawy. Jakiż był zatwardzia
ły w swym demokratycznym
rzucała mu raz: — Tym, że
zacietrzewieniu!   Toteż wy-
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—Słuchaj, znasz poetę nazwiskiem Jones?
—Owszem, znam.
—Więc jakie jest,  twoim zdaniem, jego

najlepsze dzieło?
—Jego córka, Lizetta!

(„The Sheaf" Kanada)

Młoda, przystojna panienka wchodzi w to
warzystwie swej matki do gabinetu lekarza.

Lekarz (z ożywieniem): Niech panienka się
rozbierze!

Matka (zażenowana): Ależ, panie doktorze,
to ja właśnie przyszłam na badanie!

Lekarz (z zimną krwią): Aa, to wobec te
go proszę pokazać język!

(„Politecnico")

—No i czym się skończyła ta twoja kłó
tnia z żoną? — zapytano męża.

—Ach — odparł — uklękła przede mną
na kolanach!

—O, i cóż ci powiedziała?
—Wyłaź natychmiast spod łóżka!

(„The Scruple")

wektor 10
Rys. J. Bruchnalski

Student: Bowiem według prawa karne
go, oszustwo popełnia ta osoba, która ko
rzystając z niewiedzy drugiej osoby, działa
na jej szkodę.

(„Etudiants du Monde")
*

Hnu
MUR

Profesor: Czy może mi "pan podać przy
kład na to, co nazywamy oszustwem?

Student: Gdyby mnie pan profesor oblał,
to byłoby oszustwo!

Profesor: Jakto?
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jeździec Aureliusz na swoim koniu „Napoleonie III-cim".
Pewnego dnia Aureliusz spadł z „Napoleona III-go"...
I w ten sposób sport jeździecki zyskiwał sobie wciąż no

wych kibiców i entuzjastów.

CORRIDA
Na torreadora -Miguete- biły siódme poty. Ten byk był

chyba nie do pokonania! Migueł, ten król torreadorów, chluba
Andaluzji — był  bezradny.

Dopadał byka z przodu, z tyłu, z lewa, z prawa i kłuł,
kłuł — a byk nic. Opędzał się przed atakami Miguela, jak
słoń przed muchą.

Migueł klął potwornie w swoim pięknym andaluzyjskdm
dialekcie.

Wstyd mu było przed całym miastem, przed całą Anda
luzją, Starą i Nową Kastylią, a przede wszystkim przed
słodką, czarnobrewną Inez, wybranką jego serca, która pewno
teraz śmieje się z jego bezsilności.

Ach, te czarne, przepastne oczy boskiej Inez! To one
wszystkiemu winne...

Patrzył w nie jak urzeczony, gdy wychodził na arenę i przez
to zapatrzenie zamiast szpady wziął kij od miotły, stojący
w kącie.

I teraz tak się musi męczyć z tym głupim bykiem...

ZBIGNIEW BIEGANSKI

ZAWODY HIPPICZNE
Annabełla lubiła jeździć konno. Pewnego dnia spadła z ko

nia i skręciła sobie nogę. Tak już zostało jej na całe życie.
. Miała nogę skręconą i nie było żadnej  apelacji.

Ale Annabełla nie załamywała się. Kiedy przynoszono ją
na zawody hippiczne wołała z przejęciem: „Dawaj, dawaj,
tempo, tempo!", kiedy przeszkody brał młody, przystojny
jeździec Aleksander na swoim koniu „Henryku VIII-mym".

Pewnego dnia Aleksander spadł z „Henryka VIII-go" i skrę

cił sobie nogę. Tak już zostało mu na całe życie. Miał
nogę skręconą i nie było żadnej apelacji.

Ale Aleksander nie załamywał się. Kiedy przynoszono go
na zawody hippiczne wołał z przejęciem: „Dawaj, dawaj,
tempo, tempo!", kiedy przeszkody brała młoda, zgrabna ama
zonka Anastazja na swoim koniu „Ludwiku XIV-tym".

Pewnego dnia Anastazja spadła z „Ludwika XIV-go" i skrę
ciła sobie nogę. Tak już zostało jej na całe życie. Miała
nogę skręconą i nie było żadnej   apelacji.

Ale Anastazja nie załamywała się. Kiedy przynoszono ją
na zawody hippiczne wołała z przejęciem: „Dawaj, dawaj,
tempo, tempo!", kiedy przeszkody brał   młody, przystojny
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śladów po dzidach wroga u-
zupełnić sińcami od pięści
podkomendnych — mężnie
przekazałem Fuchsowi wła
snoręcznie wystrugany kara
bin, symbol dowództwa w
naszych oddziale.

Wcale pięknie wyprowa
dził nas nowy wódz na ulicę,
skąd dopiero głębokim wie
czorem ośmieliliśmy się wra
cać do domów.

Utracone wodzowstwo od
zyskałem znacznie później, w
innych zupełnie warunkach.
Jakże uroczyście czułem się
siedemnastego września, gdy
w czasie odwrotu, po wybi
ciu przez Niemców wszyst
kich starszych ode mnie ran
gą w batalionie — huknąłem
zmordowanym kolegom w u-
szy: „Na — moją — komendę!"

Było nas w owej chwili
również tylko sześciu. Po
dobnie też wyglądały nasze
dalsze losy. Ale tylko w ogól
nym zarysie.

Na kolację do mamy żaden
się tego wieczora nie do
wlókł.

przecinania odwrotu, i tak
dalej.

Wreszcie jednak udało nam
się. wycofać z okrążenia i
schronić w najzaciszniejszym
kącie podwórza. Przywarliśmy
brzuchami do otoczonych płot
kiem grządek z kwiatami i
jarzyną. Zaczęliśmy zastana
wiać się nad możliwościami
dalszej walki. Całą sprawę
zawalili niesławni sprzymie
rzeńcy — jednakże podko
mendni orzekli, że sytuacja
przedstawiałaby się na pewno
inaczej, gdyby wódz nie był
taka ofiara. Pozycja moja sta
ła się najwyraźniej zagrożo

na.
Bez trudu więc potrafił

Fuchs wysunąć się na plan
pierwszy.. Zapewnił on nasz
oddziałek, że wojnę wygra
my, jeśli jemu, Fuchsowi, po
wierzy się wodzowstwo. Nikt
by dotąd o tym nie pomyślał,
może dlatego, że Fuchs był
okularnikiem, jednakże teraz
widziano w nim krzepkiego
herosa, mogącego zdziałać
wiele.  Nie  chcąc  bolesnych

Kolnęła mnde dotkliwie w
tyłek najprawdziwsza dzida,
sporządzona z zaostrzonego
kawałka blachy, nasadzonego
na sporą tyczkę. Kolnęła nde
tylko ta jedna. I nie tylko
mnie.

Trzydziestu paru wyjących
przeraźliwie "rówieśników-
dzdesięeiolatków pędziło za
nami, potrząsając taką wła
śnie bronią. A nas było tyl
ko sześciu. Zawiodły hanieb
nie posiłki, które miały na
dejść z sąsiednich ulic. Tak
więc paczka chłopaków, z

(którą staczaliśmy bój o wła
dzę nad podwórzem, miała
wyraźną przewagę.

Kolnięcie dzidą poczułem w
chwili, gdy wycofawszy się
z podwórza zaczęliśmy ucie
kać po schodach w górę, nie
wiadomo zresztą po co. Prze
ganiali nas zdrowo. Olbrzy
mi, jak na nasze potrzeby,
dom — posiadał aż trzy klat
ki schodowe, połączone na
każdym piętrze korytarzami.
Ileż więc możliwości zasadzek,
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NA MOJĄ KOMENDĘ?


