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i ie tak dawno, przed trze
ma laty, złożyliśmy uroczystą
przysięgę wierności zasadom,
naukom i linii Stalina. Tak,
i zrobiliśmy to z głębokim
wzruszeniem i wiarą w słusz
ność tej linii w niemalże nie
omylność wytycznych Stalina.
Trzy lata, XX Zjazd KPZR
i jakże nagle dla nas, okazuje
się, że ta linia, droga Stali
nowska jest niesłuszna, jest
spaczeniem, zwyrodnieniem
i uchu, zaprzeczeniem ludowladztwa. Dla nas młodych
to ogromny cios, cios który nas
wytrącił z równowagi. Wyro
śliśmy w kulcie Stalina, nie
znaliśmy partii prawdziwie le
ninowskiej. Wierzyliśmy każ
demu słowu. Wierzyliśmy w
słuszność każdej z góry pły
nącej decyzji, ponieważ uzna
liśmy słuszność idei i celu,
ponieważ chcieliśmy walczyć
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uznawaliśmy też słuszność me
tod, słuszność systemu, słusz
ność organizacji. Innej nie
znaliśmy. Może nieraz, nawet
nas młodych, wychowanych
w kulcie jednostki raził ten
czy ów szczegół, może zbyt
częste używanie określeń „je
dynie słuszne" to co powie
dział Stalin, czy „genialne",
czy „stalinowskie" pięciolatki.

Dyktatura jednostki
Kamińska Anna
„stalinowska" kolektywizacja,
„stalinowska" epoka, czy „ge
niusz bojowy" Stalina raziły
zbvtnim rozdmuchiwaniem za-

i walczyliśmy w rzeczywisto
ści o podstawowe, społeczne
przeobrażenia, o socjalizm.
Uznając

słuszność

„Tatry" — praca koi. Edwarda Króla — zdobywcy III
nagrody w Konkursie Fotograficznym

zadań

Z problemóic naszej partii

Nauka czy religia
Jednym z podstawowych
pytań zadawanych na zebra
niach odziałowych P. Z.P. R.
przyjmowanym członkom, czy
kandydatom, jest: „jaki kolega
posiada światopogląd? — od
powiedź najczęstsza — materialistyczny. Po takiej odpo
wiedzi przechodzi się prze
ważnie do porządku dalszego
i dalszych pytań. Zastanawia
mnie jednak czy samo stwier
dzenie, że dany kandydat po
siada materialistyczny świato
pogląd jest wystarczające, czy
można tą odpowiedź przyjąć
i3ko pewną?
Zwykle utarło się że jeżeli
ktoś jest niewierzący to jest
równoznaczne z materialistycznym światopoglądem.
Czy to jest słuszne? Mnie osobiście wydaje się, że nie.
Istnieje przecież wielu ludzi
niewierzących, którzy jednak
wogóle nie uznają materialistycznego powstania świata.
Ludziom tym religia była zbyt
uciążliwa, dlatego z niej zre
zygnowali, ale nie znaczy to,
że chcą wyznawać jakiś inny
pogląd na świat, na wszystkie
zjawiska zachodzące w przy
rodzie. Ludzi tych nie intere
suje Marksizm — Leninizm,
nie interesuje ich żadna teoria
tłumacząca powstanie świata.
Dla nich ważne jest to, że świat
istnieje, że żyją, a ponieważ
życie jest i tak ciężkie więc
pocóż je jeszcze komplikować
religią, czy innymi prawami.
Podobnie jest wśród nie

i

„Zwierzyniec" za pomoc okazaną przy
załatwaniu formalności związanych
z przyjęciem naszego pisma do druku
w Krakowskich Zakładach Graficznych.

ścia i albo wzbudza uśmiech
których z naszych towarzyszy
politowania wśród dyskutują
partyjnych. Zerwali oni z re
cych albo da się zapędzić w
ligią, ponieważ był to koniecz
tzw. „kozi róg" i przyznaje
ny warunek ułatwiający mo
słuszność teorii idealistycz
żliwość wstąpienia w szeregi
nych, a tego właśnie tylko po
Partii. Ci towarzysze zrywając
trzeba naszym przeciwnikom.
z religią nie starają się poznać
W ten sposób nasi towarzysze,
faktycznie materialistycznej
nieraz ofiarni i bardzo dobrzy
teorii powstania świata. Oni
w pracy, wpadają w sidła
i tak już są materialistami
drobnomieszczańskiego i ide
ponieważ' nie wierzą w Boga.
alistycznego środowiska. Co
Odpada więc studiowanie kla
gorsze stwarzają oni sugestię
syków marksizmu, na szkole
niu partyjnym czy ćwicze
niach z marskizmu wystarczy
tylko w odpowiedniej chwili
zabrać głos w dyskusji i dalej
jakoby nasza partia była sła
jakoś już idzie. Nikt też nie
ba ideologicznie, że należą do
potrafi o nich powiedzieć coś
niej ludzie o podwójnym obli
złego gdyż faktycznie wyglą
czu i że są tolerowani na
dają oni na znawców mark
równi
z innymi.
sizmu, na ludzi, którzy zer
Inna
kwestia nad którą
wali z religią, z przesądami,
warto się zastanowić to czy
nie wierzą w duchy itp. Ludzi
słuszny jest .jaki sobie niektó
takich trudno jest wykryć i
rzy towarzysze stworzyli, po
wykazać ich faktyczną posta
dział na ludzi wierzących
wę. Dokonuje tego jednak sa
i praktykujących, wierzących
mo życie i to przeważnie w
i niepraktykujących i niewie
środowisku obcym nam kla
rzących. Uważam że taki posowo. Jeżeli towarzysz taki
. dział jest nieodpowiedni i
trafi w środowisko mieszczań
stwarza wiele możliwości
skie, czy znajdzie się wśród
przedostawania się do naszej
ludzi wierzących, wówczas upartii ludzi zupełnie z na
jawnia się jego ubóstwo zna
mi niczym nie związanych.
jomości teorii powstania świa
Takich wierzących a nieprak
ta i życia, zarówno materialitykujących jest u nas bardzo
stycznych jak i idealistycz
wielu. Są to ludzie przeważnie
nych. Nie potrafi on postawić
chwiejni, którzy nie wiedzą co
żadnego kontrargumentu na
jest wygodniejsze, religia czy
wszelkie idealistyczne teorie,
światopogląd materialistyczny,
gdyż żadnego w tym wypadku
nie zna. Stara się bronić wła-. lub też ludzie, którzy zostali
snymi wymyślonymi teoryjkawybrani na jakieś stanowisko
mi, szuka wtedy jakiegoś wyj-. w pracy społecznej (opieram

czy proletariatu
sług jednego człowieka. Ko
chaliśmy go właśnie za to
wszystko i sądziliśmy, że to
się jakoś mieści w demokratyźmie partyjnym, w ludowładztwie i w uznawaniu
prawdy, że historię nie two
rzą jednostki, ale masy. Jeżeli
budziły się w nas czasem od
ruchy oburzenia przeciw temu
kultowi, to cóż dopiero musieli
czuć starzy działacze partyjni,
znający inną, leninowską
organizację, inne metody. Ich
udziałem był przez wszystkie
te lata bolesny dylemat. Oni
musieli rozstrzygać i rozstrzy
gnęli w pełni świadomości, że
między reakcją i postępem
nie ma obszarów neutralnych,
że można znajdować się tylko
po jednej stronie barykady.
Nie odeszli oni od ruchu nie
stali się postronnymi widzami

czy krytykami, walczyli, nie
raz napiętnowany jakże bole
snym i niesłusznym mianem
wrogów ludu. Skąd wziął się
ten kult jednostki w robotni
czej partii, w państwie ludu,
który własną krwią i potem
wszystko zdobył? Czyżby od
rzucony kult bogów i carów
dopuszczał kult trybunów?
Młoda Republika Rad wyrosła
w okrutnych walkach, w zma
ganiu się z wrogiem, w cięż
kich starciach ideologicznych,
socjalistyczne budownictwo
stawało się faktem. W bojach
tych — przeciw trockistom i
buharinowcom przewodził Sta
lin. Rósł więc jego autorytet
oparty na realnych zwycię
stwach, na słusznej decyzji.
Papełniane przez niego błędy
zacierały się. Widziano zwy(ciąg dalszy na str. 2)

się tylko na przykładzie uczel
ni) i ta właśnie funkcja
nie pozwala im praktykować,
gdyż grozi to utratą autory
tetu u władz partyjnych, czy
Z.M.P.-owskich. Są też in
ni, którzy z lenistwa nie
chodzą do kościoła, nie
praktykują, gdyż wstydzą się
tego wobec kolegów niewie
rzących. Ludzie ci stwarzają
często pozory niewierzących i
dzięki tym pozorom dostają
się w szeregi partii. Mamy
przecież konkretne przykłady
jak tow.tow. Pollak i Rogoziński, którzy przez kilka lat po
trafili ukrywać swój właściwy
światopogląd, prowadząc po-

mnie tylko podejście do tej
sprawy towarzyszy stawiają
cych i popierających wniosek
trzeci. Czyż można w prze
ciągu trzech miesięcy zerwać
z tym, czym żyło się kilkana
ście lat, co od dziecka wpaja
no jako zasady nie podlegają
ce żadnej dyskusji? Uważam,
że kwestia zmiany światopo
glądu wymaga długiej pracy
nad sobą, stwarza wiele
sprzeczności, z których nie
zawsze można wybrnąć i
trzeba pomocy innych ludzi,
którzy by te kwestie w sposób
jasny wyjaśnili. Nie wiem jak
się czytelnicy ustosunkują do
tego artykułu, ale sądzę, że
tylko przez stawianie kwestii
religii i światopoglądu jasno
wobec wszystkich, pomożemjr
wielu tym, którzy się wahają,
którzy stoją wobec problemów
i nie mają możliwości ich
rozwiązać własnymi siłami.

JANKOWSKI LEON *
dwójną grę wobec partii.
Dziwne też stanowisko zajmu
ją niektórzy towarzysze, któ
rzy w takich wypadkach sta
rają się raczej bronić takich
osobników. Na jednym z ze
brań OOP na Wydziale Górni
czym rozpatrywano sprawę
przyjęcia w poczet kandyda
tów na członka partii kolegę,
który przyznał się, że jego
światopogląd jest idealistycz
ny. Jakie stanowisko zajęli
zebrani towarzysze? Były trzy
wnioski: nieprzyjmować, lecz
pomóc koledze w zmianie
światopoglądu i wtedy poraź
drugi rozpatrywać jego pro
śbę, gdy zrozumie słuszność
światopoglądu materialistycznego, drugi —^" przyjąć i pra
cować nad ugruntowaniem
naszego światopoglądu i trze
ci odroczyć sprawę na prze
ciąg trzech miesięcy. Nie chcę
rozpatrywać, który z tych
wniosków był słuszny. Dziwi

Z drugiej strony uważam,
że kwestia religii zbyt słabo
jest stawiana na ćwiczeniach
z marksizmu i leninizmu.
Asystenci często sami gubią
się w niektórych pojęciach i
boją się wplątać w dyskusję
na ten temat. Stawiając i wy
jaśniając tę kwestię uważam,
że wiele pomożemy ludziom,
a także łatwiej będziemy mo
gli ujawnić w szeregach partii
wszystkich chwiejnych^ lub o
podwójnym obliczu członków.
Sądzę, że artykuł znajdzie
oddźwięk wśród czytelników
i pobudzi ich do żywej dysku
sji. Nie starałem się nawet ująć w nim wszysktich zagad
nień, gdyż tego nie potrafię.
Chcę tylko zwrócić uwagę na
problem, który nurtuje całą,
młodzież.
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Niewielki, ale za to „mocny"
grupa studencka. Ona, cała,
kolektyw. Terenem pracy —
nierozdzielna wydaje mi się najidealniejszym kolektywem na
swym „terenie". Odpowiedzial
ność duża — za wszystkich, za
każdego. I tak w istocie jest. Jak
koła zębate zaczepiają o siebie
wspólne troski, radości, sukcesy.
Wszystkie czyny składają się na
ruch tej najbardizej precyzyjnej
maszyny — kolektywu. Jakkolę wiek wszystko idzie normalnym
trybem — nie nadąża za biegiem
wypadków. Oto w czym tkwi
problem.
Cóż wart zegarek, najbardziej
drogi, jeżeli nie odzwierciedla
istotnego czasu? Czas ucieka. „Są
pociągi na które spóźniać się nie
wolno". Czy mamy czekać, stać
biernie, obojętnie wokół spraw
którymi aż huczy życie? Nie
wiem, czy rumieniec wstydu —
na pytanie — co ty włożyłeś do
wielkiego dzieła — będzie na
leżytą karą.
Popatrzmy: trzech studentów
do dziś boryka się z egzaminami.
Wierzmy, że zdadzą i wszystko
pójdzie normalnie. Cóż, że były
trudności w sesji — przebrnęło
się.
. Myśli, problemy, dyskusje są,
owszem, — ale takie by zrobić
kawał koledze, po którym nawet
- ten nie odważyłby się śmiać.
Wobec wielkich spraw dyskutuje
' się wtedy, gdy chodzi o „grę na
zwłokę". Życie organizacyjne też
jest — raz na jakiś czas zebranie
grupy. Co chcecie — składki
ZMP-skie się zbiera, nic nie
szkodzi, że skarbnik nie jest
ZMP-cem. Robi to dobrze. Zna
czki ZSP wszyscy regularnie
wklejają do legitymacji. Od cza
su do czasu ktoś pójdzie do kina,
czasem powie się, że na AGH
istnieje chór i to wszystko.
Gdy są uwagi odnośnie pro
gramu studiów, wykładów i ćwi
czeń omawia się je gruntownie
w... kilkuosobowych grupkach.

Artykuł d^skusyjny

W walce o kolektyw
walki z takim śmiałkiem są pro
ste. Wyśmiać, poniżyć, wytrącić
z ręki książkę, nie dać mu wy
przedzać „kolektywu".
Dawno nie było zebrania, spra
wy są ważne: analiza sesji, praca
aktywu grupy, przygotowanie do
sesji letniej, analiza trudności.
Niesprawnie idzie początek. Brak
najmniejszej powagi wobec pro
blemów stawianych bynajmniej
nie świadczył o obojętności i sta
nowczo nie uderzę, aby zagadnie
nia były ogółowi obojętne. Od
czuwało się jedynie pytanie:
czego od nas chcą? Przecież
myśmy do tej pory jeszcze nigdy
należycie nie przeanalizowali
żadnej sprawy, po cO więc teraz
ta szopka? Do tej pory żadne
nasze postulaty nie były należy
cie potraktowane. Po co dysku
tować nad nami, kiedy i lak nie
odsunie to nawet na chwilę na
szych trudności, pozostaniemy
dalej sobą, ze swoimi brakami,
błędami, kłopotami.
Oto typowy przykład niewiary
w siłę kolektywu. To przykład
złej pracy wychowawczej. Nie
wychowaliśmy człowieka na mia
rę twórcy przyszłości, nie wyro
biliśmy w nim poczucia odpo
wiedzialności za sprawy wspólne.
I oto stanęliśmy przed faktem,
że sprawy kolektywu, stały się
sprawami prywatnymi, nie pod
legającymi dyskusji. -

Słowem — troska o całokształt
pracy na grupie „kwitnie". Sta
rosta regularnie odsyła sprawo
zdania dyscypliny studiów — de
likwent tłumaczy się i sprawa

Dość wymownym przykładem
jest stanowisko jednej koleżan
ki. Aktyw żyl na tyle bieżącą
sytuacją, że wiadomym mu było,
iż koleżanka ta ma składać egza
min poprawkowy z matematyki.
I dziś, na zebraniu grupy, kiedy
analizuje się przyczyny trudności
i szuka środków pomocy, ona ze
śmiechem oświadcza, że trudno
ści nie ma, bo egzamin zdała.
Mało obchodzi ją to, że wpro
wadzała w błąd starostę grupy
i cały kolektyw, podając im, że
„oblała" egzamin poprawkowy.

Słowo „kolega" brzmi dziwnie,
nieszczerze, głucho. Kolegą jest
ten, kto solidaryzuje się z opinią
„kolektywu", pojętego jako nie
liczna grupka wodzirejów od hu
moru, kawałów, a najczęściej
nieuctwa. Nie jest kolegą ten,
kto szczerze i otwarcie powie
prawdę, poradzi, pomoże.
Nie jest „kolegą" ten, kto re
gularnie uczęszcza na wykłady,
uczy się na bieżąco, a do tego
jeszcze czasem zaagituje do ja
kiejś pracy społecznej. Metody

H2.ll J.U „Chr—
bry żart", czy sprzyjało to nale
żytej dyskusji na zebraniu? Nie
przemawiają za nami nasze mło
de lata, wiosna czy inne ważne
i mniej ważne okoliczności.
Powie ktoś — my przecież
przechodzimy szkolę kształtowa
nia naszego charakteru, wycho
wujemy się dopiero.
To już jest przyczyna niezro
zumienia zagadnienia. To już
pierwsze próby usprawiedliwie
nia. Przyszliśmy na uczelnie jako
ludzie aktywni, świadomi, przy-

Bolesław Węklar
szliśmy ze świadectwami przo
downików pracy i nauki.
Gdzie są te nasze świadectwa?...
Wśród burzliwej dyskusji sze
reg spraw omówiono. Grupa
podjęła zobowiązanie dla uczcze
nia Święta 1 Maja. Zorganizo
wano samopomoc koleżeńską,
wytknięto błędy zaniedbującym
się w nauce. Praca grupy jako
kolektywu pójdzie normalną dro
gą, lepszą. Trzeba tylko stale
wzmacniać kolektyw, dbać o to,
aby nie rozbijały go przebijające
się tu i ówdzie maniery drobnomieszczańskiej ideologii, ostro
piętnować wypadki „gaszenia"
bardziej nieśmiałych lub wystę
pujących ze słusznymi uwagami
przez „paniczyków" z „lepszych
domów" — którzy nikogo i ni
czego poza swoją osobistą ko
rzyścią nie widzą i nie chcą wi
dzieć.
Skąd czerpie źródła atmo
sfera sprzyjająca silnemu wy

UWAGA!

dopuścili do tego kultu jed
nostki, którzy go podtrzymy
wali, mam żal do tych ludzi

„z góry", mam do nich swoje
uzasadnione pretensje." Spo
kojnie, spróbujmy sobie zdać
sprawę z pewnych rzeczy.
Dlaczego ci ludzie „z góry"

(to chyba KPZR) nie walczyli
z tym kultem? Nie wystąpili
przeciwko temu dlatego, że
jak oka w głowie strzegli jed
ności partii w obliczu faszy
stowskiej agresji, że widzieli
socjalizm zbudowany, że wi
dzieli dalszy rozwój ustroju
ekonomicznego i wszystkie
swoje siły wytężyli na obronę
jego zdobyczy przed wrogiem.
Widzieli ponadto bezskutecz
ność ideologicznej dyskusji.
Byli również świadomi tego,
co oznaczają inne środki — co
w obliczu wroga oznaczałoby
wojnę domową. Czy tylko
wreszcie ci „z góry" mieli de
cydować. Czy własną niemoc
mamy złożyć na ich barki? A
gdzie zbiorowa odpowiedzial
ność? Czy tylko ci „z góry"
mieli strzec idei marksizmuleninizmu? Dlaczego my cią
gle patrzymy w „górę"? Obec
nie sami nie chcemy brać od
powiedzialności za to, co się
na naszych oczach dzieje.
Przecież historię tworzą nie
jednostki ani w sensie liczby,

stępowaniu ideologii drobnomieszczańskiej? Jakie w ogóle
objawy jej ataku spotykamy
na uczelni?
Tak pisze do nas jeden z ko
legów 3-go roku:
„My nie jesteśmy nawet pół
inteligentami, mój poziom inte
lektualny, moje wiadomości hu
manistyczne nie poszerzyły się.
Przez 3-letni okres studiów prze
czytałem cztery książki, a chciał
bym czytać co tydzień jedną."
Albo:
„Dawniej myślałem, że reali
zacja haseł odbywa się szybciej,
że trwa rewolucja — a tymcza
sem wszystko to puste słowa."
Czy student, który już na pierw
szym roku studiów popadł w taką
apatię wytrwa z nami do końca?
czy też stanie po stronie tych,
którzy... zresztą oddajmy im
glos:
„Jeśli zostaniesz fanatykiem,
nie będziesz miał miejsca w ży
ciu, ani pracy porządnej. „Ple
cy" — to coś znaczy, to cała
tajemnica stopy życiowej. Zja-

wisko to jest normalne, tak prze
cież życie wygląda, trzeba być
giętkim (co jest cechą samego leninizmu)."
O takich faktach informuje nas
nasz Czytelnik. To właśnie po
wody które osłabiają naszą pracę,
zniechęcają do wysiłków — to
walczące kołtuny drobnomieszczańskie z ich ideologią, dobrymi
dochodzikami i lekkim życiem.
Teoryjki ich o życiu znajdują
łatwy popyt wśród rzesz studen
tów. Organizacje młodzieżowe
nie są przygotowane do walki
z nimi, same popadają w bier
ność, wyczekiwanie. Wielu
ZMP-ców pracuje ofiarnie, wielu
czeka, reszta — sama nie uważa
się już chyba za ZMP-ców.
Co robią organizacje młodzie
żowe wobec takiego stanu rzeczy?
Robią, owszem zebrania z refe
ratami o obowiązkach młodzieży.
w których pełno wody, a nawet
takich bzdur jak nawoływanie d
likwidacji walki klasowej na
uczelni (II górn. Kurs A). Co
można sądzić o ludziach wygła
szających takie referaty — prze
cież to czysta kompromitacja,
której nie można w żaden sposóbwytłumaczyć jak zupełnym lekce
ważeniem pracy ZMP-skiej i
kompletną nieznajomością zagad
nień marksizmu-leninizmu.

Walka klasowa trwa — każdy
dobry stopień, każdy dobrze wy
pełniony obowiązek to nasze
UWAGA!
zwycięstwo. Niestety nie zawsze
jesteśmy w ofenzywie. Ileż te
matów dyskutuje się na prze
rwach, w grupkach, w domach
studenckich! Widać jak wiele
5.Kradzież żarówek
spraw interesuje młodzież. Cóż.
kiedy ta sama młodzież boi się
6.Ogrywanie
mieszkańców
wystąpić w kolektywie, gdzie
Domów Studenckich w kar
można dojść do jeszcze słuszniejty
szych wniosków. Boi się, gdyż
7.Dosypywanie pracownikom
nie zawsze w naszej pracy na
leżycie ocenialiśmy otwartość,
środków nasennych do co
wreszcie boi się — aby nie zo
dziennej herbaty
stała wyśmiana przez niektórych,
Wszystkich, którzy aktyw
bardzo „wrażliwych" na stylakcent, formę. Oddaje więc głos
nie przyczynią się do ujęcia
etatowym mówcom, którzy próczposzukiwanych i karnego uwody nic ^nowego zwykle nie
•' stawienia ich na dawnych sta
wnoszą.
nowiskach zapraszamy do
Młodzież nie chce mówić, bo
Klubu ZOZ, gdzie przy fili
nie j^idzi rezultatów swych dy-_
żance czarnej kawy będziemy^ " skusji. Kolo ZMP musi być auto
rytetem. Autorytet organizacji w~
czcili tryumf sprawiedliwości.
powiązaniu ze szczerą i koleżeń
Dla ułatwienia poszukiwań
ską krytyką i samokrytyką, swo
podajemy rysopis zaginionych:
boda w wypowiadaniu się. przedyskutowywanie zagadnień na
wzrost około 3 m, miny mar
zebraniu, wiaśnienie wątpliwo
sowe, ubrania sztywne, cera
ści — uczyni koło organizacją
ziemista, skóra popękana.
zwartą, mocną, bojową.
Dwóch z nich trzymało w rę
Nie będzie potrzeby odkładać
ku potężnych rozmiarów łyż
nieudanych zebrań — wszyscy
przyjdą chętnie — gdyż odnajdą
kę, zaś pozostali dwaj kilof
swoje miejsce w społeczeństwie.
i lampę górniczą.
w kolektywie.
(dokończenie na slr. ó)

KOMUNIKAT SPECJALNY
Przed około dwu laty zniknęli nagle z naszej Uczelni
czterej osobnicy. Ponieważ w
ostatnich czasach zaczęły się
mnożyć na AGH karygodne
wypadki łamania dyscypliny
przez studentów, chuligań
stwa oraz niszczenia mienia
społecznego, powstało podej
rzenie, że w/w osobnicy, ukrywając się prowadzą kre
cią robotę. Podejrzewamy ich
o następujące wyczyn^:
1.Podpowiadanie na egzami
nach oraz podsuwanie ściąg
2.Rozbijanie umywalni i za
tykanie muszli klozetowych
3.Zaśmiecanie sal wykłado
wych, korytarzy papierami
i niedopałkami z papiero
sów
4.Częstowanie studentów al
koholem

Dyktatura jednostki czy proletariatu
- (dokończenie ze str. 1)
cięstwa, nie patrząc na formy
zbyt brutalnego stawiania za
gadnień tej walki. Myślano,
że tak trzeba, bo wróg był
silny atakował zewsząd. Tym
czasem zwycięzcę słusznej
walki zaczęto utożsamiać z
samą partią — z jej sumie
niem. Stopniowo autorytet
przywódcy zaczął przeradzać
się w kult wodza. I tak po
woli Stalin stanął przed par
tią, przed państwem, ponad
ludem. Krytyka przestała go
dosięgać, wręcz przeciwnie,
jego opinia była decydująca,
jego zdanie obowiązywało
wszystkich. Słabła coraz bar
dziej wewnątrzpartyjna de
mokracja. Rozdęty centryzm
zaczął przemieniać się w sy
stem — system hamujący
aktywność mas. I co? I dopie
ro teraz, w trzy lata po jego
śmierci, partia dostrzegła swój
błąd? Kazano nam tak długo
żyć fałszem? „Mam więc
żal" — pisze młody aktywista
Jan Stanisławski w numerze
13(375) „Po Prostu". — „o
co, do kogo? Do ludzi, którzy

Nr 10 (38)

ani w sensie oligarchii, ale
tworzą ją masy. Musimy zro
zumieć tę prawdę i musimy
zacząć tworzyć tę historię nie
przez bierne czekanie na to co
powie „góra", ale przez słusz
ną krytykę bez podziału na
„górę" i „dół" i twórczą ini
cjatywę, bez pretensji do ni
kogo, ale do siebie samych my
wszyscy i z „góry" i z „dołu".
Aby wykorzenić antydemo
kratyczne naroślą na ciele na
szego ustroju — trzeba znieść
stare nawyki pracy, trzeba
wyplenić do końca pozostało
ści biurokratycznego oderwa
nia się od ludzi pracy poza
którymi kryła się rzecz naj
gorsza — pogarda dla mas.
Władza jest nasza i musimy
być władzą ludu. Chcemy
dyktatury proletariatu, a nie
dyktatury jednostki. Wystar
czy odstąpić krok od ludowładztwa — ażeby na nowo
zrodziła się możliwość ze
ślizgnięcia w błędy zwyrod
nienia. Potrzeba nam pełnej
analizy błędów przeszłości,
naszej przeszłości socjalistycz
nej. Jesteśmy na tyle silni aby
przeanalizować błędy, spoj
rzeć prawdzie w twarz. Im

dalej pójdziemy w niej tym

lepiej poznamy mechanizm
błędów przeszłości, tym sil
niejsze będą podstawy naszej
pewności, że to co zostało zła
mane wyrwaliśmy z korzenia
mi — że to nie powtórzy się
już nigdy, że mamy władzę
z ludu, przez lud. .dla ludu.
„Otwarte przyznanie się do
błędów — pisał Lenin — wy
krycie jego przyczyn, zanali
zowanie warunków, które go
zrodziły, gruntowne omówie
nie środków naprawienia błę
dów, — oto oznaka powagi
partii, oto wykonywanie przez
nią swych obowiązków, oto
wychowanie i szkolenie kla
sy...'"
„Komunizm — pisał Le
nin — powinien być dostępny
dla mas robotniczych jako
ich sprawa własna Ta sprawa
jest prowadzona źle. z tysią
cami błędów. Nie ukrywamy
tego, ale przy naszej pomocy,
przy naszym niewielkim i
skromnym poparciu, robotnicy
i chłopi sami powinni stwo
rzyć i ulepszyć nasz aparat."
Wszyscy błądziliśmy, czy
też po prostu znaleźliśmy się
od chwili naszego polityczne
go istnienia w gotowym już
zniekształconym systemie. Ła
two jest powiedzieć, nie ja
jestem winien, że Stalin miał

0sobie za duże wyobrażenie,
nie mogłem go przecież skry
tykować na zebraniu ZMPowskim albo partyjnym bo go
tam nie było, winni są jego
najbliżsi towarzysze. Koledzy,
nie bądźmy naiwni, nie mo
żemy obwiniać członków KC
KPZR. że zamiast walczyć
z kultem jednostki walczyli
z wewnętrzną kontrrewolucją
1najazdem hitlerowskim. Nie
możemy ich potępiać za to.
że nie doprowadzili do rozbi
cia partii, do wojny domowej,
bo przecież zniekształcony sy
stem dyktatury proletariatu
przez Stalina i klikę Beri miał
duże oparcie w zorganizowa
nym przez nich aparacie. Z
bólem patrzyli na to starzy
bołszewicy, lecz droższa im
była jedność partii i ojczyzna
niż wolność osobista. Historia
wyświetli dokładnie dzieje
lego dwudziestolecia, odpowie
jasno na dręczące nas pytanie.
dlaczego tak się stało?
My dziś wzmożoną pracą
przyczynimy się do tego, aby
nastała wieczna wiosna dla
komunizmu. Aby nie było już
„ostrych mrozów" stalinow
skich ani niezdrowych „odwil
ży", aby zwyciężyła wieczna
wiosna szczęścia, młodości i
pokoju.Anna Kamiriskcr

WSCHODZI

str. 3

Nasze Sprawy

Nr 10 (38)

MARIAN MAJ

W cisz^ laboriatoriów (II)

DRUGIE SŁONCE
Na lewo widać było jeszcze
niebieskawy garb Krzemionek,
nieco bardziej na prawo, dale
ko na tle czerwonych blasków
zachodzącego słońca Bielany
czerniały nieruchomą sylwet
ką. Włochata czapka Lasku
Wolskiego zakończona Kopcem
Kościuszki przypominała łeb
pleistoceńskiego nosorożca ze
śmiesznym, tępym rogiem na
nosie, w dole zabłysły czerwo
ne potrójne oczy na masztach
radiostacji i wieży Mariackiej.
Tonęła już w mroku kopuła
ratusza. W stronie Nowej Hu
ty coraz wyraźniej znaczyła
się płomieniem łuna od wiel
kich pieców na granacie nieba
tak, jakby na horyzoncie
wschodziło drugie słońce.
Ostatnie błyski słonecznych
promieni załamywały się jesz
cze w szybach starego gmachu
Akademii na Krzemionkach,
gdy nadszedł prof. Olszewski.
Gdy wyjawiłem cel swej wizy
ty nie dał się długo prosić.
— Zdejmcie zegarek —
ostrzegł mnie przed drzwiam
jednego z pomieszczeń labora
torium Zakładu Technologii
Formy AGH — Za chwilę zo
baczymy jak..
BEZ TŁOKÓW
LUB WIRNIKA
...pompuje się ciekły metal.
Trzeba jednak zdjąć zegarek, .
bo pole magnetyczne wytwa
rzane przez pompę, a raczej
jej elektromagnesy jest tak
silne, że koperta antymagnetyczna jest bezskuteczna. Pro
szę spojrzeć na ten rysunek:

Maszyna bez serca
Między biegunami (N, S) sil
nego elektromagnesu znajduje
się blok izolatora z wykona
nym wewnątrz przewodem.
W naszym modelu wykonuje
my doświadczenia na rtęci,
ciekłym aluminium i wodzie.
W bezpośredniej styczności z
cieczą są dwie elektrody pod
łączone do źródła prądu sta
łego. W pompach używanych
do przetłaczania cieczy o ni
skiej temperaturze (trzeba pa
miętać, że gorąca woda czy
olej dla hutnika jest „zimny",
bo cóż to jest 200C!), pracują
tłoki lub wirniki poruszane
takim czy innym rodzajem
energii.
—Tłok to serce maszyny.
—Tutaj tłokiem pędzącym
roztopiony metal jest bezpo
średnio pole magnetyczne.

A

B

Z powyższego rysunku wy
nika, że spożytkowujemy tu
regułę prawej ręki tą sauną, co
w silniku elektrycznym. Jeże
li oznaczymy sobie przez B
strumień sił pola magnetycz
nego (Gauss), przez I prąd (A),
zaś przez b szerokość elektro-

Przepływ rtęci w polu magnetycznym pod działaniem prą
du elektrycznego

Przybysz spoza Krakowa
np. z Grójca, przeczy
tawszy to i owo ogłosze
nie w holu AGH, miałby wraenie, że wylądował na uczelni
„artystycznej". „Dziś próba
baletu!", „Chór zbierze się o
godz. ...", „Zespół Pieśni i
Tańca ma zaszczyt zawiado
mić P.T. Członków..." — ze
wszystkich stron przyciągają
uwagę ogłoszenia, plakaty i
wezwania. Z Warszawy przy
jeżdżają baletmistrze, sztuk
mistrze i ogniomistrze, cięż
kie pieniądze ładuje się w opracowywanie montaży, w
stroje ludowe i panie dziej u,
kostiumy do mazura, w in
struktorów od chóru, od bale
tu i od siedmiu boleści, a za
tym całym waleniem w bęb
ny i dęciem w fanfary kryje
się brzuchate NIERÓBSTWO.
Czy chociaż JEDEN zespół
mógłby dać teraz jakiś pro
gram choćby najkrótszy? Ze
niby „Wlazł kotek na płotek"?
To za poważne.
Zespoły ćwiczą, ćwiczą, ak
tywiści kulturalni radzą, ra
dzą, radzą, a praca kulturalnomasowa śpi: chrr, fiut! chrr.
fiut!
Szanowny Wydziale Pracy
Kulturalno-Masowej i Ty, Ra
do Uczelniana ZSP! Zechciej
łaskawie zainteresować się ze
społami, tym, jak one pracują,
jaki jest poziom baletu i jaka
jest opinia biegłych w... no
gach czyli fachowców. A Wy,
którzy piastujecie funkcję
kierownika Uczelnianego Ze
społu Pieśni i Tańca AGH —

dy (cm), to ciśnienie tłoczenia
można wyliczyć ze wzoru:
P = 1,02.10-7

-(kg/cm2)

Prąd jaki płynie przez ciecz
w przestrzeni między elektro
dami powoduje, że zachowuje
się ona tak, jak przewodnik w
polu magnetycznym porusza
jąc się w kierunku dziaiłania
siły F, zgodnie z regułą prawej
ręki.

MOŻNA DOTKNĄĆ
Jakkolwiek przez elektrody
płynie potężny prąd rzędu 100
do 100 000 A, to jednak napię
cie wynosi zaledwie 4—10 V
tak, że bez obawy można do
tknąć elektrodę gołą ręką.
—Czy ciecz musi mieć wła
sności magnetyczne?
—Nie. Z podstawowego
kursu fizyki wiemy, że nawet
metale magnetyczne w stanie
stałym, jak żel^zo, powyżej
pewnej temperatury (punkt
Curie) tracą własności magne
tyczne, tym bardziej nie posia
da ich metal roztopiony.
—Inne zagadnienie natomast — mówi dalej prof. mgr
inż. M. Olszewski — stanowiła
kwestia, czy własności elek
tryczne przewodnika ciekłego
będą takie same jak przewod
nika stałego, gdyż od tego za
leżało powodzenie całego po
mysłu. O tu leży wykonany
własnoręcznie przyrząd, który
pozwolił na przeprowadzenie
decydującego doświadczenia
z wynikiem pozytywnym.
Ciecz musi być przewodni
kiem prądu elektrycznego.
Oglądam precyzyjnie wyko
nany instrument, tymczasem
profesor ciągnie dalej:
—Obecnie na Wydz. Od
lewniczym wykładam przed
miot p.n, „własności ciekłych
metali", niezbędny dla każde
go odlewnika. Pierwsze dane
o przeprowadzonych doświad
czeniach zostały opublikowa
ne w „Przeglądzie Odlewni-

PKM czyli
Proszę Kolegom Mizernie

do Was się zwracamy koi. Je
rzy Bodziński — obudźcie się
za snu zimowego. Już wiosna!
Niech ta wzmianka będzie dla
Was bodźcem do pracy.
A teraz o dyscyplinie. Dy
scyplina jako taka znana już
była starożytnym. Nie jest
jednak dotąd znana członkom
Zespołu Pieśni i Tańca.
Absencja na próbach jest
Zjawiskiem tak nagminnym
jak zaburzenia w trawieniu u
niemowląt Czas najwyższy,
aby członkowie baletu, Wy
dział PKM i RU ZSP przestali
żyć chwalebnym wspominkiem
eliminacji wrocławskich anno
1953, kiedy to Zespół Uczel
niany zdobył pierwsze miejsce.
Owszem, „byli takie czasy",
ale byli i ludzie w KU ZSP,
w PKMie i w ZU ZMP, któ
rzy dobrze pracowali i potra
fili wyrobić sobie autorytet na
Uczelni. Dziś, (nie od dzisiaj
zresztą) panoszy się w Wy

dziale PKM i RU ZSP bałaganiarstwo i nieróbstwo. Przy
pomnijcie sobie tylko ubiegły
rok akademicki! Dopiero w
ostatniej chwili, tuż przed eliminacjami środowiskowymi,
ocknęły się po półrocznej nir
wanie no i ostatniego miejsca
nie dały sobie wydrzeć!
Aż żal nam tych tradycji z
1953 roku. A jak w tym roku?
Czekamy na zapowiedziany
montaż „Historia tańca salo
nowego w Polsce" i oblicza
porastają nam długim wło
sem. Jak dotąd, to nie ma ani
podkładu muzycznego, ani li
terackiego konspektu. Wiemy,
wiemy Przyjdzie wiosna, se
sja, wakacje, potem wrzesień,
organizowanie zespołów od
nowa (chyba potrwa do stycz
nia), aż tu — eliminacje... A na
eliminacjach, jak wiadomo,
jury pasjami lubi eliminować.
Więc czekajmy sobie dalej, a
może jeszcze w tym semestrze
zobaczymy obiecanego oberka,
mazura, tarantellę, shimmy i
może usłyszymy nawet Mar
sza Weselnego Mendelssohna:
tam-tam tararara...
Wg art. Felicjana Kowalskiego
opracował Jaguar
Niniejsze zaproszenie upo
ważnia do wzięcia udziału w
naradzie i planowanym wie
czorku tanecznym. Wstęp na
samą zabawę będzie płatny;
również po okazaniu zaprosze
nia.

ctwa" nr 11 w 1955 r. w refe
racie pt. „Współczesny stan
wiedzy o własnościach meta
li ciekłych" zapowiadającym
dalsze publikacje.
—Jeszcze jedno pytanie:
czy za granicą są przeprowa
dzane analogiczne badania?
—Tak. Na przykład wie
my, że pompy w elektrow
niach atomowych przepompo
wujące wymiennik (najczę
ściej ciekły potas lub sód)
między reaktorami a kotłami
parowymi są właśnie beztłokowymi pompami magnetycz
nymi. Literatura zagraniczna
podaje jednak niesłychanie
skąpe wiadomości o tych apa
ratach tak, że jakkolwiek
można się zorientować, iż
pracują na podobnej zasadzie,
jednak rozwiązanie techniczne

zawszcokryte jest woalem ta
jemnicy. Tak więc nasz model
pompy magnetycznej opraco
wany został samodzielnie i
.. stanowi eałkiem oryginalne
osiągnięcie. Bardzo Was pro
szę, nie piszcie jednak o „wy
nalazku na skalę światową",
bo jeszcze próby przemysłowe
nie zostały wykonane, a przy
obecnym tempie badań nauko
wych na całym świecie, trud
no jest ustalić pierwszeństwo
w tej dziedzinie.
— Szanując życzenie profe
sora M. Olszewskiego nie mo
żemy jednak przemilczeć per
spektyw jakie pompa magne
tyczna stwarza. Można będzie
przetłaczać metal z pieców do
form, bez noszenia kadzi,
transportować ciekłą surówkę
z jednego końca huty na dru
gi, bez pracochłonnego ma
newrowania 15-tonowymi ka
dziami, wykonywać staliwne
odlewy pod ciśnieniem, pom
pować brudną wodę z kopal
ni... ale to już całkiem inna hi
storia.
Marian Maj
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Pompa magnetyczna do ciekłych metali pomysłu prof. mgr
inż. M. Olszewskiego. Zdjęcie oryginalne wypożyczone przez
Profesora

Odpowiedzi Redakcji
Kot E. Kud. — Wiersz
na razie słaby stylistycz
nie. Podobają nam się nie
które myśli i lekko żarto
bliwy sposób podejścia do
tematu. Może spróbujecie
pisać prozą. Skontaktuj
cie się z Redakcją.
A,' o/. T. B. — Jeżeli ma
cie fakty, możecie pisać
o wszystkim, a na pewno
artykuł Wasz zostanie
opublikowany.

T. B. — Macie racj
w numerze zostaje st
sunkowo dużo błędó
Nasze usprawiedliwien
tego: „Jesteśmy ludź
i nic ludzkiego nie je
nam obce", zresztą umi
jętności dziennikarski
ciągle się jeszcze uczym
Oczywiście, będziemy s
starali poprawić. Afisz r
klamowy oczyściliśmy
starych tytułów, no
wkleimy jeszcze przed
wyjściem numeru.

KOMUNIKAT
Redakcja podaje do wiadomości, że z dniem
15 marca br. — lokal redakcji mieści się w Gmachu
Głównym — III piętro obok lokalu Uczelnianego
Zespołu Pieśni i Tańca.
Telefon wewn. Redakcji — 40. Godziny dyżurów
od 13—14.00. Skrzynka na korespondencje: w holu
Gmachu Głównego.
REDAKCJA prosi Czy
telników „Naszych Spraw"
o nadsyłanie wszelkich
wiadomości dotyczących
życia Uczelni. Mogą to
być: fragmenty z życia or
ganizacji młodzieżowych,
grup studenckich, kawały,
które zdarzyły się przy
egzaminach, plotki krążące
po Uczelni, dotyczące za
równo studentów jak i
pracowników naukowych,
itd., itd. Notatki te prosi
my wrzucać do skrzynki
na korespondencję.

„Poetu" Sz. ]. Niestety,
nie możemy zamieścić
Waszego utworu, ponie
waż:
1.jest zbyt długi,
2.silicie się na lirykę,
a operujecie formą
zbliżoną do satyry.
Spróbujcie napisać
coś wesołego, albo
jeżeli koniecznie chce
cie o „wielkiej miło
ści" to poważnie

Redakcja „Naszych Spraw"
zaprasza wszystkich Czytelników na naradę pod hasłem

„REDAGUJEMY NASZE PISMO"
która odbędzie się dnia 26. IV. br. o godz. 17.00 w Auli
AGH. Po naradzie spotkamy się z czytelnikami na we
sołej zabawie urozmaiconej licznymi niespodziankami,
i konkursami z nagrodami (pocz. zabawy godz. 18.30).
Czytelnicy, którzy nie wezmą udziału w naradzie opła
cają wstęp na zabawę, przy równoczesnym okazaniu
niniejszego zaproszenia. Gra Zespół Rytmiczny AGH.
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KRAKOWSKI

itonores mutant mores
Poty nosił czapkę
Póki był studentem.
Dziś włożył kapelusz...
Został asystentem!

W bieżącym numerze „Naszych Spraw" mamy
zaszczyt gościć kolegów — autorów z „Medyka
Krakowskiego".
Humor „medyczny" ma od dawna wyrobioną
dobrą markę u braci studenckiej, a „Medyk Kra
kowski" wierny jest starym tradycjom swego śro
dowiska. Kto nie wierzy — niech przeczyta!

Reportaż

ze stażu
Halo • halo!! tu służba
sprawozdawcza radiowezia Domu Medyków.
Znajdujemy
się w tej
Zjdji
chwili w Klinice Ginekologiczno-Polożniczej gdzie
przebywają na stażu nasi
koledzy z roku czwartego
lekarskiego
Właśnie udajemy się do
ich pokoju, aby zoriento
wać naszych radiowęzłosłuchaczy jak przebiega
życie stażysiów.
Jak wiadomo, staż prze
widziany jest przez Mi
nisterstwo Zdrowia w celu
podniesienia kwalifikacji
położniczych absolwentów
wyższych szkół medycz
nych.
Stażyści otrzymują no
cleg i pełne utrzymanie
po to, aby mogli spokoj
nie poświęcić czas na do
skonalenie swych umie
jętności.
Halo! Halo! właśnie
wchodzimy do pokoju sta
żystów, oczywiście zasta
jemy ich nie całkiem w
komplecie, ale wszyscy
ubrani są w białe fartuw białe lekarskie
czapeczki — od razu mu
simy poznać, że jesteśmy
na stażu. W pokoju jest
może trochę duszno, dużo
dymu z papierosów, ale
niema się co dziwić —
okna szczelnie zamknięte
symbolizują nam całkowi
te odizolowanie się od
świata zewnętrznego.
Wszyscy stażyści sku
pieni są przy dużym
przykrytym kocem stole
na którym leżą karty, ołó
wek, papier i sporo popio
łu. W tej chwili sytuacja
jest bardzo napięta — li
cytacja. Padają słowa
krótkie, ale spokojne —
widać, że mamy przed
sobą starych, wytrawnych
graczy, którzy z niejed
nej talii karty tasowali.
W tej chwili do pokoju
wchodzą goście witani
bardzo serdecznie, niektó
rzy zebrani powstają na
wet z miejsc, ale od razu
poznajemy, że to nie sta
żyści wchodzą, żaden nie
ma białego fartucha ani
nawet czapeczki lekar
skiej. Właśnie informuje
nas uprzejmie jeden z
kręgu otaczających stół
kibiców, że to weszli
starsi koledzy z piątego
roku, którzy zamiast sie
dzieć na ..nudnym" wy
kładzie z Medycyny Woj
skowej, na którym poka
zać się niestety trze
ba, bo sprawdzają obec
ność, przychodzą pomagać
młodszym kolegom, uczyć
ich doświadczeń, które
nabyli właśnie w tym po
koju w roku ubiegłym.
Oddajemy głos jednemu
z najsympatyczniejszych
stażystów, popularnemu
Jasiowi Trąbce. .
„Czuję się dobrze, nu
dy są cholerne, żarcie do
bre, ale mało. dzisiaj
wprawdzje przegrałem 40
zł ale uważam, że nie
należy tracić pogody du
cha, do końca stażu jesz
cze daleko."
Dziękujemy przemiłemu

koledze Trąbce i z kolei
prosimy o parę stów ko
legę starostę, tym razem
na temat pracy na stażu,
przodowników pracy i po
mocy lekarzy Kliniki.
„Pracujemy dużo, nie
którzy koledzy nawet 36
godzin bez przerwy. Rzad
ko kto pozwala sobie na
odpoczynek i idzie na po
rodówkę czy też na salę
operacyjną, ale trzeba
przyznać, że rezultaty te
go są doskonałe.
Koledzy, którzy na po
czątku stażu kwalifikowa
li się do trzeciej ligi, wy
bitnie podciągnęli się. gra
ją z głową rozważnie, nie
denerwują się przy licyta
cji. Jeśli chodzi o lekarzy,
to trzeba z przykrością
stwierdzić, że nam nie
pomagają, oczywiście nie
dlatego, żeby nie umieli,
ale dlatego, że nie chcą,
najprawdopodobniej grają
sami. Jednakże obiektyw
nie stwierdzam, że przy
najmniej nam nie prze
szkadzają i są bardziej do
rzeczy niż niektórzy ko
ledzy np. koi. Makuch,
któremu woda sodowa do
głowy uderzyła i w swojej
grupie sprzeciwił się gra
niu w karty. Ale na szczę
ście takich aktywistów
jest nie wielu i można
spodziewać się, że wyjeż
dżając na prowincję nie
przyniesiemy wstydu na
szej Uczelni, o ile oczy
wiście w ogóle będzie
możliwe zorganizowanie
czwórki do bridża".
Dziękujemy koi. Staro
ście i wszystkim kolegom
za przemiłe przyjęcie i że
gnani ulubioną piosenką
stażystów pł. „Tu szuler
jest między nami, szukaj- _
cie go sami Caramba!"
opuszczamy pokój staży
stów zadowoleni, z peł
nym przekonaniem i wia
rą, że...

Tak się załatwia sprawy.

Ballada o Franiu
Wierszyk ten poświęcony wszystkim
„miłośnikom Krakowa".
Z Franiem znaliśmy się wiele lał.
(Teraz wyjechał — niestety).
Morowy chłopak, nie miał wad
Prócz jednej — lubił kobiety...
Wiesz — rzekł mi kiedyś ów znawca kobiet
—Mam jedno wielkie pragnienie
Chciałby po studiach zostać w Krakowie
Chyba się tutaj ożenię!
W czas jakiś potem spotkałem Frania
Jak przeprowadzał pomału
Staruszkę jakąś przez skrzyżowanie
Ulic. Miał minę zbolałą.
—To się nazywa dobry uczynek! —
Poczułem się zawstydzony,
Chciałbym po studiach zostać w Krakowie
Franio odrzekł: odejdź od żony!
To była żona! O biedny Franio!
Tak zachorował na Kraków,
Ze się ożenił ze starszą panią.
Pomimo jej licznych braków.
Staruszka trochę była niezdrowa,
(Diagnozy nikt nie był pewny)
Lekarz zalecił wyjazd z Krakowa,
Przeniosła się na wieś do krewnych.
Przykro wspominać co było dalej
Mówił mi Franio, że skrycie
Próbował żonę struć luminalem,
Sam sobie odebrać chciał życie.
Dziś Franio siedzi gdzieś zagrzebany
Na wsi oj dolo żałosna!
Słuch po nim zginął, mówią że żona
Jest bardzo o niego zazdrosna.

ADAM MAZUREK
BOGUSŁAW GNIECH

Student Wabik wszedł na salę
wykładową .Usiadł na ławce od
izolowany od wykładowcy mu
rem płaszczy studenckich. Ziew
nął, przeciągnął się rozprostowu
jąc mięśnie zmęczone ostatnią
zabawą w Feniksie.
„To przez tego starostę czło
wiek musi chodzić na wykła
dy" — westchnął.
Wykładowca wszedł i rozpo
czął wykład. Zaskrzypiały sta
lówki studenckich piór, trzesz
czały również od czasu do czasu
monotonnie rozklekotane staro
ścią ławki, sypał się kredowy
puder spod ścierki zlizującej z
tablicy wyprowadzenia wzorów
i rysunki.
Nasz „bohater'' czytał „Sport"
i dłubał palcem w organie spe
cjalnie do takich czynności stwo
rzonym.
Mijały minuty. Zegar podkrę
cił leniwie, nierówno przyciętego
wąsa.
Przerwa — oznajmił wykła
dowca. W sali zawrzało.
Wabik schował „Sport" do
kieszeni, wyjął „Grunwalda",
'ozmaglował w dłoniach aby był
okrągły, ustawił go w ustach na
pisem do dołu, zapalił i wolnym
krokiem zbliżał się do kaloryfe
ra. Na kaloryferze siedział sta
rosta. Jadł kanapkę.
—Cześć! — powiedział sucho
Wabik.
—Czołem! — odpowiedział
starosta.
—Koleś — zaczął Wabik —
ty nie jesteś z Krakowa?
—Nie! — padła odpowiedź.
—A gdzie mieszkasz?
—W Podgórzu.
—Ooo... to tam są straszne
chuligany, musisz uważać, żeby
cię nie zbili, bo szkoda by Cię
było, masz taką ładną facjatę.
Starosta przyjrzał się uważ
niej Wabikowi, nie przerywając
żucia kanapki.

FRASZKI
JEDNEJ Z WIELU
Przyszłaś na studia,
aby mózg wytężać
— jak złapać męża!

NA KOMISJI
DYSCYPLINARNEJ
Sprawa wasza jest nam znana..
— Nagana!

O CNOCIE
Cnotę nazwał ktoś z fantazji:
chronicznym brakiem okazji.
Jest to cnota nad cnotami
stracić cnotę z niecnotami.

Wszechsłron ny...
Powiedział mi kiedyś Iksiński:
Jestem aktywistą: w ZMP, ZSP,
na roku i w grupie
(Przemilczę przez grzeczność
pracę w balet-trupie).
Ja przypadkiem (raz... kiedyś..)
choć to system nie zdrowy
Podsłuchałem (już prozą) takie
oto rozmowy:

ROZMOWA W ZD ZMP ,
—Iksiński ostatnio zapomina

NA ZEBRANIU ROKU
(referat)...
Koi. Iksiński był wprawdzie
mało aktywnym członkiem na
szego koła, nie możemy wszakże
przemilczeć jego przeolbrzymich
zasług i przewspaniałych rezul
tatów w pracy ZD, ZSP i w ba
lecie, którego jest filarem!
(Huczne oklaski, zebrani płaczą,
że koi. Iksiński jest nieobecny,
gdyż chcą mu złożyć gratulacje).

W ZAKŁADZIE
GEOMETRII WYKRESLNEJ
Student: Dzień dobry, chciał
bym...
Asystent: Jak pan tu wszedł?!
Przecież drzwi są zamknięte!
Student: Właśnie... chciałbym
zdawać z „przenikania".
(Been)
NIEDAWNO jeden zawodowy
dziennikarz robił reportaż z Za
kładu Odlewnictwa. Pokazano
mu żeliuńak. Zapytał, czy ten
pier działa i... gdzie jest po^iel
nik.

r
i

PRÓBA BALETU

o nas...
—Tak, ale ile pożytku ma
z niego ZSP, jego rok i grupa!
Toż to tytan pracy! Czy wiecie,
że jest czołową postacią w ba
lecie?!
(milczenie na znak uznania)

Znowu nie ma Iksińskiego!
Grzech marnować tak utalento
waną jednostkę do innych czyn
ności!...

W KU ZSP

W GRUPIE
(Iksiński):

—Biedny Iksiński! Taki ma
chłopak zapał do pracy w ZSP,
tymczasem wbrew jego woli wy
ciągają z niego ostatnie soki w
ZMP, na roku, w grupie i w ba
lecie!
(milczenie pokrywa współczucie
zebranych).

NARCIARZ
Chciał zadziwić Zakopane
i pojechał — toboganem.

(Kierownik Zespołu):

Wybaczcie koledzy, że nie za
szczycę waszego zebrania swą
obecnością, ale mam zebranie
ZMP, ZSP. oraz próbę baletu.
Adieu!

RUSOCKI STANISŁAW
KRZYSICA ANNA
zastępowa

i

Wabik przyszedł na studia
dopiero przed dziesięcioma dnia
mi. Musiał mieć „chody", a
z twarzy i oczu niedobrze mu
patrzy — myślał.
Wabik ciągnął dalej:
—A zjeść kawałek mięska.
jakiś kotlecik schabowy, jakąś
kiełbaskę, chyba lubisz?
—Owszem — powiedział sta
rosta i myślał, że Wabik chce
mu zafundować obiad, chce go
przekupić, ale on jest twardy.
z nim ten numer nie przejdzie.
—7"o uważaj, bo jak zrobisz
jakiemu Krakusowi krzywdę, to
ci mogą zęby wyprać i czym bę
dziesz gryzł tego kotleta? Kleiki.
kaszki i owsianka — to szpital
ne żarcie. Mogą ci złamać „kinol", zeszpecić mordeczkę, a
masz taką ładną, potem się nie
ożenisz, bo kto zechce taką przefasonowaną gębę, a szkodaby cię
było, boś jest równy chłop, a
chuligany tego nie będą wie
działy.
Zaciągnął się dymem masko
wanego „Grunwalda", puścił
staroście kłąb dymu w nos, po
wiedział: cześć! — odszedł do
szatni po płaszcz, a studenci z
jego roku zostali na drugiej go
dzinie wykładu.
Starosta otarł pot z czoła, byt
zdenerwowany .sprawa nie była
przecież prosta, zapisywać Wa
bikowi nieobecności czy nie zapi
sywać — oto problem.
Zajęcia skończyły się późno.
Płachta chmur zasłoniła niebo.
Starosta wracał do domu ulicą
pełną dziur i ciemności.
Przed oczyma drgała mu
twarz Wabika mówiąca: „a szko
daby cię było boś jest równy
chłop, a chuligany tego nie będą
wiedziały", potem kłąb dymu ...
tuż obok niego wstaje ktoś z ro
wu. Dreszcz zgrozy przebiegł mu
po plecach ,włosy zaczęły przy
słowiowo „stawać dęba". Staro
sta jak zając mknął przed siebie.
a za nim leciał — śpiew pijaka.
Długo nie mógł zasnąć tej
nocy.
Na tablicy przed Dziekanatem
wisi lista studentów wzywanych
na Komisję Dyscyplinarną.
Wabik z kolegą nocnych eska
pad patrzą na listę i tryumfalnie
a zarazem lekceważąco uśmie
chają się.
—Mnie nie ma na liście, bo
jestem wzorowy student.
Kumpel po kielichu zarechotał
przepitym głosem. Wabik splu
nął przez zęby.
—Tak się załatwia sprawy —
powiedział.
Opowiadanie oparte na faktach.
B. GNIECH

STUDENCKI
SAVOIR VIVRE
„Nieśmiały" — Oczywiście że można, byle
nie w rękę. I raczej w „ścisłym gronie". Jak
wiosna, to wiosna.
„Staszek" — Miejsca w tramwaju trzeba jed
nak ustąpić. Równouprawnienie swoją drogą,
ale uprzejmość wymaga, aby dzieci trakto
wać z pewną pobłażliwością.
„Strapiony" — „Co robić gdy profesor przy
egzaminie odsyła Was na nauką do szewca?"
Nic nie robić! Zastosować się grzecznie do
wskazówek egzaminatora. Może macie wła
śnie ukryte zdolności do tego zawodu?
„Edkowi" — Kobiety mogą częstować męż
czyzn papierosami, natomiast zapalenie zapałki
i podanie ognia jest wyłącznym przywilejem
mężczyzn. — Człowiek dobrze wychowany prze
ciska się między rzędami do swego miejsca
frontem do siedzących w tym rzędzie.
„Nieufnym" — Naszego „Studenckiego Saroir
VivTu" nie redaguje żaden rozparcelowany hra
bia galicyjski. Klniemy się na brodę Ob. GSralczyka!
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kultur

Ceramika czy

i iyciu artystycznym

Ostatnio wśród studentek i
studentów Wydz. Ceramicz
nego rozwijała się żywa dy
skusja na temat nazwy te^ó

że uczelnia

posiada dla swego bądź co
bądź wewnętrznego użyt
ku własną gazetę, świad
czy o jej wielkim rozwoju
sile liczebnej i dużym do
robku naukowym.

Studenci naszej Akade
mii swą postawą, kulturą

i wiedzą fachową powinni
być żywym odbiciem tego
stanu rzeczy. Czy jednak

wszystko jest tak jak mo
glibyśmy sobie wyobrazić
nie znając realnej rzeczy

wistości? Zastanówmy się
chwilę. Wiedza fachowa —

to dziedzina, której każdy
z nas poświęcił swój pobyt
na Akademii. Poznanie jej,

ugruntowanie i jak naj
lepsze

zastosowanie

w

późniejszej samodzielnej
pracy, leży
wszystkim.

na sercu

Lecz nie o tym chciał
bym napisać. Mam bo

wiem na myśli równoległy
do naukowego rozwój stu. dentów pod względem
wewnętrzno - duchowym,

kulturalnym i artystycz
nym.
Społeczeństwo wymaga

od człowieka, który ukoń
czył wyższe studia takiej
wiedzy ogólnej, by
tytuł magistra inżyniera
nie mówił jedynie o wą-"skiej
specjalności, lecz
również o znajomości

(choć ogólnej)

innych

dziedzin jak np. Sztuka.

Czy pokrywa się z tym
istniejący stan

rzeczy?

Nie!
Wielu z nas koledzy nie
wie kim był Rembrandt,
Debussy, ba, nawet nasz

(dokończenie ze str. 2)
Nasze organizacje ZMP-skie
ma i ^ możliwości poprawienia
stylu pracy — wpadły tylko w
wir administracyjnej i schema
tycznej działalności, gubiąc po
drodze masy i problemy.
Dlaczego nie stawiamy na ze
braniu takich spraw jak sprawy
światopoglądowe — otwarcie,
głęboko, przekonywująco? Te te
maty naprawdę interesują miodzież.
Naszą kierowniczką jest Par
tia, jednak czy organizacja ZMP
nie wymyka się spod opieki orga
nizacji partyjnej? Czy towarzy
sze partyjni niezbyt obojętnie
przechodzą wokół spraw ZMP?
Nie chodzi tu o komenderowanie
organizacją, ale o pomoc w roz
wijaniu inicjatywy ZMP-ców.
Mamy prawo także wymagać,
aby aktyw grupy, a tym bardziej
wyższego szczebla zwrócił uwagę
na to najmniejsze ogniwo ko •
lektywu jakim jest grupa. Nie
wolno mu przechodzić obojętnie
obok spraw grupy. Obowiązki
przewodniczącego koła ZMP nie
upoważniają do dawania złego
przykładu, oblewania sesji i mó
wienia o sprawach ZMP tylko
w czasie zebrania.
Praca na grupie studenckiej
jest podstawą pracy na dalszą
skalę. Na kolektyw grupy trzeba
więc zwrócić pierwszą uwagę,
stąd może przyjść tylko rewolu
cja w naszych kołach. Tu musi
najpierw zabrzmieć prawdziwym
tonem słowo: KOLEGO i stąd
przenieść się do kół ZMP-skich.
Grupa, o której pisałem
odnajdzie właściwą drogę, nie

Kurpiński czy Michałowski! Wielu nie zna treści
takich wyrazów jak: Ro
koko, impresjonizm i in.

Nie każdy powie kto jest
twórcą „Flisa" lub „Harnasiów", „Pochodni Nero
na", czy „Damy z łasicz-

ką"! Nie myślcie, że jest
to moim wymysłem fan
tazji. Piszę na ten temat

tylko dlatego, że w nor
malnej rozmowie towa

rzyskiej stwierdziłem te
i jeszcze inne (większe)
braki w wiadomościach
o sztuce swych kolegów.

4.Organizować

kon

kursy artystyczne dla
jak najszerszych mas w ce
lu zainteresowania obojęt

nych choć utalentowanych
kolegów;
5.Pielęgnować i rozwi
jać twórczość artystyczną,
którą napewno zajmują się
„chałupniczo" liczne kole

żanki i koledzy. Zachęcić
ich do zakładania możli
wie niedużych, lecz jakże
pożytecznych kółek;
6.Dbać poprzez organi
zacje młodzieżowe, prasę

Wszystko co dotychczas

Mielec 2. U. 56 r.

zostawiać go bez załatwie

mienione (1—3) imprezy.

nia lub bezradnie rozkła
nie zna Krakowa, jego sta

rej kultury i zabytków.
Wiedzą niektórzy gdzie
znajdują się kina lub... lo
kale rozrywkowe, nie
umieją natomiast wskazać

miejsca, gdzie mieści się
Muzeum Czartoryskich,
Dom Plastyków czy Szolayskich. Moim zdaniem

Wydział Hutnictwa Skalne
go.

"niezbyt nam się podoba,
może ulec gruntownej
zmianie tylko wówczas

kry — nie należy więc po

dać rąk. Wielu kolegów

Wydział Chemii Krzemia
nów,

Zmiana nazwy działu po
winna przyczynić się do zmia
ny w wydawnictwie czaso
pism naukowych. Powinno
powstać jedno ogólne czaso-

i radiowęzeł o jak najlicz
niejszą frekwencję na wy

Fakt ten jest bardzo przy

wydziału. Wynikło z niej, że
nazwa „Ceramiczny" nie jest
prawidłowa, bo nie odzwier
ciedla całokształtu wiadomo
ści jakie studenci na tym wy
dziale zdobywają, mianowicie
nie uwzględnia specjalności
szkła i materiałów wiążących.
Wysuwane są jako najbardziej
ogólne następujące nazwy:

gdy wszyscy weźmie
my w swe ręce sprawę na,szej kultury, sprawę na

szego dobrego imienia i
szacunku wśród współoby
wateli.

Kochana Redakcjo!
Ja jako najmłodsza czytelnicz
ka ,J^(aszych Spraw", chętnie
czytam wiersze.
Właśnie przesyłam kilka wier
szyków i proszę o wydrukowanie
w „Naszych Sprawach"

„Tadzio"

ANTONINA M1CEK

Hutnictruo

Skalne?
pismo, wspólne dla poszcze
gólnych specjalności.
Prosimy Radę Wydziału
Ceramicznego o przedyskuto
wanie tego problemu ze stu
dentami i ewentualnie podję
cie kroków zmierzających do
realizacji jego przez czynniki
kompetentne w tej dziedzinie.
Utarło się nazywać studen
tów Wydziału Ceramicznego
„garnkolepami". Jest to „nie
ścisłe" — zwłaszcza w stosun
ku do studentów z sekcji Ma
teriałów Wiążących, którzy o
lepieniu garnków nie wiele
wiedzą.
Studenci z Wydz. Ceram.

NASZ KOLEGA
Lin-Ka-Lin
To nasz kolega
Chodziliśmy dziś z nim biegać.
Lin-Ka-Lin
to chłopiec z Chin
Gdzie mieszkasz kolego, dalckof
— Za górami.
Za rzeką...
Brawo Nineczko! Kto następny!!

należy więc:
1.Organizować
przy
współudziale kolegów-krakowian wspólne zwiedza
nie naszego miasta;
2.Urządzać
wieczory
autorskie z udziałem wy

bitnych krakowskich p^sa
rzy i artystów. Specjalnie
dla studentów naszej Aka
demii;
3.Popularyzować
uczęszczanie
na bardzo
przyjemne i uczące odczy

ty oraz występy artystycz
ne odbywające się w sa

lach WDK;

rozbiją jej jedności żadne teoryjki.
Kierowniczką naszą jest Partia
wskazująca jedynie słuszną dro
gę. Autorytetu Partii nie poderwią elementy drobnomieszczańskie ironicznie wymawiające sło
wo drogie każdemu członkowi
Partii: „Towarzyszu", nic zni
szczą naszych zamierzeń o ile na
trafią na dobry grunt i dostaną
należytą odprawę.
Chciejmy widzieć Uolej-t nie
w tym, który nam schlebia wi
dząc nasze błędy, ale w tyra
który zwróci na nie uwagę, ostro
napiętnuje i pomoże je przezwy
ciężyć.
Oto od czego winniśmy za
cząć.
Chciałbym, aby w tym arty
kule każdy odnalazł siebie, a Za
rząd Wvdz. ZMP — zagubione
koło ZMP, i grupę młodzieżową.
Adres: II grupa kurs II A.
Wydz. Górniczy,
(przy okazji warto by się rozej
rzeć po terenie — gdyż gdzie
indziej też nie lepiej).
B. Wcklar
PS. Niniejszy artykuł nie miał
•ta cełn wyczerpanie całości za
gadnienia, nie mam nawet pre
tensji do tego. Jest to mój głos
w dyskusji i co najwyżej może
wyrażać myśłi moje i moich ko
legów, z którymi te zagadnienia
omawialiśmy. Apeluję, aby po
dyskutować na łamach naszej
gazety na tematy młodzieżowe co
wpłynie na polepszenie pracy
organizacyjnej, która obecnie
osłabła zupełnie, a co najważ
niejsze, skutki tego ostro zaryso
wują się już w życiu Uczelni.

<>
4'

BOGUSŁAW GNIECH

Kwietniowy sen f
/^7 Akademii w kołu w górze —
1 \ patrzę — już zegar naprawiony!
Gdzie spojrzę — czyste
korytarze
•i okna czyste — kurz zmieciony.
—Płynie subtelny dźwięk
z głośników,
z. łych samych, które wpierw
trzeszczały,
co najważniejsze — moc guzików
w kiosku, po które -wyjeżdżały
wciąż delegacje na Śląsk Czarny,
by kupić guzik do munduru.
—Nikł nie używa słów wulgarnych:
ty taki synu, taka córo.
Dziś takie słowa „przebojowe"
Nasza Redakcja ma nagrane
na taśmie magnetofonowej,
w kasie pancernej zamykane,
aby ktoś czasem w złym nastroju
nie „wkul" na pamięć tych
„przebojóio".
** *
Próg Dziekanatu przekroczyłem,
omal z wrażenia nie zemdlałem,
bo sekretarka się zmieniła —
po ludzku „do mnie zagaiła".
—Dawniej służbowa, urzędowa
z miną surową, opryskliwa.
Jak się nie dziwić, każde słowo
w jej ustach brzmi dziś „pokojowo".
** sStudenci pałą i nie „wąsko"
u popiół spada nie pod nogi,
lecz do stojących tak jak gajki
rzędem, popielnic metalowych.
** *
• arówek „pełno" jest na mieście
Z więc nikt nie kradnie — dawniej
^„brano",
a Wydział Mechaniczny wreszcie
Kartę Górnika ma przyznaną.
Sprawa dojrzała urzędowo.
i owocuje „finansowo".
** *
, tem przeraźliwy dzwon łomoce,
to budzik targa obraz nocy...
to nie jest prawda — tak nie

było
Prima Aprilis >— Mnie się śniło!

„Nasze Sprawy" są bardzo poczytne. Świadczy
o* tym moc korespondencji jaką co dzień otrzy
mujemy. Nawet najmłodsi czytelnicy nadsyłają
nam materiały. Poniżej drukujemy jeden z wier
szy 8-lelniej Ninki z Mielca, napisany specjalnie
dla „Naszych Spraw".

Krzyżówka

Znaczenie wyrazów:
poziomo: 1. inaczej najedzony, 2. kamień
szlachetny, 3. siedziba smoka, 4. symbol zna
nego metalu, 5. jednostka powierzchni uży
wana w rolnictwie, 6. spójnik, 7. najwyższy
masyw górski w Europie, 8. sławny biegacz
radziecki, 9. płyn wydzielany przez żmije,
16. lekka dolegliwość gardła, 17. inaczej wy
smukły, 19. przez potarcie tworzymy w nim
ładunek elektryczny, 26. tlenek węgla.
pionowo: 10. zabytek, 11. poznasz go po
turbanie, 12. Izabela zdrobniale, 13. gatu
nek mięsa, 14. imię głównego bohatera
sławnej opery Gershwina, 15. skrót widnie
jący na samochodach M-20 Warszawa, 18. po
rusza się nim tramwaj, 20. zaimek osobowy,
21. ośrodek kulturalny w miastach woje
wódzkich, 22. katolicka i socjalistyczna —
temat kilku artykułów z ostatnich numerów
Po prostu, 23. ważna w grze karta, 24. kraj
położony w Ameryce południowej, 25. jest
podstawą w geografii.
w miejscach oznaczonych krzyżykami
znajdziecie rozważanie krzyżówki — aktu
alne hasło. Rozwiązanie składające się ze
znaczenia poszczególnych wyrazów i hasła
prosimy składać w skrzynce Redakcji (hali
Gmachu Głównego) do dnia 15.IV.br.
Pomiędzy czytelników którzy w oznaczo
nym terminie nadeślą prawidłowe rozwią
zanie krzyżówki rozlosowane zostaną na
grody.

Nasze Sprawy .
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Do entuzjastów gimnastyki
Sekcja gimnastyczna przy
Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie powstała 1. X.
1955 r. Została ona założona
w celu spopularyzowania jed
nej z najpiękniejszych dyscy
plin sportowych, którą bez
wątpienia; jest' gimnastyka
przyrządowa.
Obrany dnia 23. II. 1956 r.
zarząd sekcji zwraca się z apelem do Koleżanek i Kole
gów tak zaawansowanych jak
również niezaawansowanych,
aby zasilili nasze szeregi. Ma
my nadzieję, że apel nasz nie
pozostanie bez echa i dla te
go podajemy kilka koniecz
nych informacji.
Treningi odbywają . się na
sali PKS-u (ul. Reymonta) w
poniedziałki od godziny 20,09
do 21,30 oraz czwartki od go
dziny 17,00 do 18.30. System
treningów jest • następujący:
najpierw „gimnastyka szwedz
ka" (popularnie nazwana roz
grzewką) i ćwiczenia wolne,
a następnie ćwiczenia na
przyrządach. Obecnie przygo
towujemy zawodników do
zdobycia klas państ vowych.
Pierwszy nasz występ będzie
podczas Spartakiady Uczel
nianej, gdzie obok zdobywa
nia klas damy pokazy parte^
rowej gimnastyki akrobatycz
nej. Wkrótce również pokaże
się nasza fotogazetka, w któ
rej umieścimy kilka zdjęć
oraz ciekawe artykuły. W ga
zetce tej będzie też kącik za
znajamiający z aktualnymi

HOKEJ NA TRAWIE

problemami działalności Sek
cji.
O przystąpieniu do sekcji
nie decyduje stopień zaawan
sowania, łecz! chęć pracy w
niej. Tylko tą drogą wyłowi
my nowe talenty przyszłych
następców Jokiela i H. Rako
czy.
A więc wszyscy thętni na
trening!
W. Zajdą

Wielkie dni studenckiego sportu
'Trudno pisać o imprezie, którą wcześniej
opisały wszystkie gazety sportowe. Postano
wiłem więc nie wdawać się w szczegóły kto
wygrał, kto ile komu wkosił minut na mecie,
czy jak była przygotowana trasa. Będę po
prostu przedstawiał własne wrażenia oraz
interesujące momenty wielkich, studenckich
zawodów.
7.111.1956,:
Zakopane łonie w śniegu.
Leży on wszędzie otulając
szczelnie wielkimi czapami
świerki, domy, kamienie.
W powietrzu wirują duże
płatki. Idziemy na otwarcie
igrzysk. Już z daleka widać
oświetloną pochodniami skocz
nię na Krokwi. .Całą szero
kość drogi od Ronda zajmuje
tłum. Ludzie opatuleni ciepło
potrącają się w ciemności,
i idą, idą... Chyba całe Zako
pane wyległo powitać stu
dentów, którzy już jutro
zmierzą się w szlachetnej ry
walizacji na tatrzańskich tra
sach. Na trybunach stadionu
zimowego tłok. Nagle zabły
sły trzy potężne reflektory.

TERMINARZ ROGRYWEK AZS
AGH O WEJŚCIE DO PIERWSZEJ
LIGI (Gospodarze zawodów na
pierwszym miejscu).
IRunda:
8. IV. AZS AGH — Unia Piaski
15. IV. Kolejarz Poznań—AZS AGH
22. IV. AZS AGH—Budów. Gdańsk
29. IV. AZS AGH—Kolejarz Środa
6. V. Górnik Siemian.—AZS AGH
13. V. Sparta Racibórz—AZS AGH
20. V. AZS AGH—Sparta War.
27. V. Sparta Cieszyn—AZS AGH
3. VI. AZS AGH—Kolejarz Toruń
IIRunda:
10. VI. Unia Piaski—AZS AGH
17.VI. AZS AGH—Kolejarz Pozn.
24. VI. Budów. Gd-ińsk—-AZS AGH
1.VH. Kolejarz Środa—AZS AGH
8- vn. AZS AGH—Górnik Slem.
15. VHI. Start W-wa—AZS AGH
2.IX. AZS AGH—Sparta Cieszyn
18.IX. Kolejarz Toruń—AZS AGH

specjalne mężczyzn i kobiet
na zboczu „Nosala". Prawdo
podobnie wielu z Czytelników
widziało tę karkołomną prze
cinkę leśną, tych którzy nie
widzieli mogę zapewnić —

nigdy bym tamtędy nie poje
Krzyżują grube światła nad
skocznią, która wygląda cał
kiem bajkowo skąpana w mie
szaninie światła, śniegu i obramowana żółtym płomy
kiem pochodni. Z za trybun
dobiegają dźwięki marsza.
Już idą nasi koledzy z naj
dalszych zakątków świata.
Chińczyk powiewa olbrzymią

flagą i śmieje się przyjaźnie
do wiwatujących tłumów.
Następują przemówienia. Mi
nister Rapacki, Przewodniczą
cy AZS, Sekretarz Sonatowej
Federacji Studentów. Padają
gorące słowa o pokoju, przy
jaźni, braterstwie ludzi
wszystkich ras, różnych ustro
jów. Słowa polskie, angiel
skie, francuskie. Kolorowa
rakieta sygnalizuje moment
otwarcia Xl Zimowych Aka-

SZCZOTKA RYŻOWA
RATUNKU WOŁAMY!!

NIESPOKOJNE DUCHY

Na parterze Gmachu Głównego
grasują „PCHŁY '

Żalą się nam koleżanki z
VIII D. A., że trudno jest pra
cować i uczyć się mając sąsiadki
takie jak Nawrocka Wiesława,
Gościńska Iza, Burakowska Te
resa, Czyżycka Wala — student
ki V r. geol. A — mieszkanki
pok. 409.

Przyjemne te lokatorki jak
wiadomo szczególną sympatią
darzą ludzkie ciało, lecz co naj
ważniejsze, wypijają krew z już
i tak anemicznych studentów,
pomniejszając ilość czerwonych
ciałek krwi. • ':
Zastosujcie jak najprędzej DDT.
albo bodaj mokrą szmatę, by
dobrze wymyć podłogi. Inaczejpchły staną się plagą.

płomyki pochodni i spadają

Dzisiaj odbyły się slalomy

w II Lidze?

Na całe piętro słyną one
z umiejętności zakłócania spoko
ju. Wzywamy do opamiętania.

chał. Za duże muldy...
Ponieważ zdecydowałem się
tylko na podchodzenie, pa
trzyłem z zazdrością na smu
kłe sylwetki zawodników śmi
gających pomiędzy tyczkami
bramek. Niektórzy przejeż
dżali bezbłędnie, innych wy
rzucało na bok. Największą
sensację wzbudził zawodnik
jadący w kożuchu. Mówiono,
że stracił przez to na zwrotności, ale przecież zyskał na
bezpieczeństwie. Zawsze w ra
zie upadku w kożuchu bar
dziej miękko, no i trudniej
się przeziębić. W Zakopanem

opowiadają, że Roj Ciaplak
i inne „kosyniery" znaleźli no
we zbocze slalomowe, tylko
trzeba wyciąć trochę lasu.
Władze nie chcą się na to
zgodzić. Gdyby nasi narciarze.
co dwa lata wynajdowali no
wą trasę, Tatry prędko by wy
łysiały.

podium roześmiani chłopcy
i dziewczęta. Wszyscy bardzo
młodzi, wszyscy pewnie bar
dzo przejęci chwilą, myślący
o przyjaciołach i znajomych
ze swoich odległych uczelni.
Najładniejsza jest chyba Czeszka Merendowa. Znowu ry
czą megafony i skoczkowie jak

ptaki wypryskają ponad gło

w szalonym pędzie na dół. To
górale zwożą przed trybuny
flagi narodów biorących udział w mistrzostwach. Flagę
polską niesie zdobywca me
dalu w Cortinie. Gron gąsie
nica. Przysięga wszystkich za
wodników, a potem na stadio
nie zaczyna szaleć orgia świa
teł. Co chwila wylatują nowe
rakiety i mieszają się na tle
czarnego nieba ze śniegiem.
Jesteśmy wszyscy wzruszeni i
dumni, że możemy tak wspa
niale podejmować naszych ko
legów.
Jutro na start!
S. III. 56 r.

Chcesz grać

Sekcja hokeja na trawie za
wiadamia, że I drużyna gra
w II lidze państwowej, zaś II
w lidze wojewódzkiej.
Treningi odbywają się we
wtorki i czwartki o godz. 14tej na boisku „Kolejarza" przy
ul. Grzegórzeckiej 1. Na tre
ningach przyjmuje się zgłosze
nia nowych członków do sek
cji.

demickich Mistrzostw Świata.
Na szczytach Regli zapalają
się potężne ogniska. Spod
progu skoczni odrywają się

stauracji dla rozgrzania.
W pewnej chwili robi się ma
ły zamęt. Jakiś młodzieniec
z opaską „kierownik ekipy"
tubalnym głosem pyta, czy już
przyjechał ten bułgarski
dziennikarz, którego mają
zwozić na trasę, bo wszystko
gotowe i tobagan czeka. Jed-

nak trzeba przyznać że „Na
sze Sprawy" mają dzielniej
szego korespondenta. Decy
duję się jechać na własnych
nogach... no powiedzmy ogól
nie częściach ciała. Przy wyj
ściu jeszcze słyszę jak sędzio
wie zawodów pokpiwają ze
swego kolegi, który nie chciał
przyjąć trzynastego punktu
kontrolnego. Co było dalej nie
bardzo pamiętam. W każdym
razie podchodziłem do obser
watorium i zapinałem wiąza
nia desek, a potem znowu azzdrościlem tym zgrabnym
dziewczętom i chłopcom pę
dzącym jak burza pomiędzy
bramkami do mety, mając
przykrą świadomość, że trze
ba także w końcu zjechać do
Kuźnic.
11. III. 56 r.
Jest niedziela. Piękna po
goda i skoki. Do Zakopanego
ściągnęły straszne tłumy. Oko
lice Ronda zablokowały sa
mochody wycieczkowe. Lu
dzie wysmarowani kremem do
opalania wystawiają twarze
do słońca, walą na Krokiew.
Skocznia skąpana w słońcu
wygląda zupełnie inaczej niż
podczas otwarcia. Gdzieś wy
soko w wąskiej przecince na
rozbiegu odrywają się kolej

Ul. 111. 56 r.

no sylwetki i pędzą w dół, by

Dostałem z biura zawodów
miejscówkę 'na kolejkę lino
wą, żeby dojechać z Kaspro
wego na trasę slalomu gigantu. W Kuźnicach tłumy. Za

zawisnąć w powietrzu nad
progiem i miękkim łukiem do
sięgnąć zeskoku. Suche klap
nięcie desek i już są pod try
bunami. Skaczą rozmaicie.'

glądają do kasy kolejki i zre

Najładniej koledzy z ZSRR.

zygnowani brakiem biletów
udają się pieszo' na Gorycz
kową. Wyglądam przez okno
wagonika i patrzę na nich
z dużą satysfakcją. Podobne
uczucie musi mieć dyrektor
jadący służbowym samocho
dem. Na górze herbatka w re

Dzielnie dotrzymuje im kro
ku Fin oraz Polak — Fortecki.
Skacze także student z AGH
Andrzej Łatkowski z Wydz.
Metalurgicznego. W przerwie
odbywa się dekoracja zwy
cięzców rozegranych konku
rencji. Kolejno wchodzą na

wy patrzących ludzi. Po po
łudniu wybraliśmy się z ko-'
legami na Gubałówkę. Stali
śmy najpierw bardzo długo
w kolejce, a kiedy już zawie
ziono nas na górę udało się
odrazu zawiązać zagraniczny
kontakt. Otóż przypiąłem de
ski i jazda. Muldy oraz ćwi
czący na zboczu narciarze za
częły uciekać w szalonym pę
dzie do tylu. Zamknąłem oczy, a kiedy je otworzyłem
stał nade mną jakiś zjazdo
wiec ze złamanym kijkiem i
wykrzykiwał coś po francusku,
W końcu ustaliliśmy, że mó
wimy obaj trochę po niemiec
ku. Okazało się, że zjeżdżając
w dość dobrym stylu, zawa
dziłem go niechcący. W ręku
właśnie trzymał dowód rezczowy, ten nieszczęsny kijek.
Cóż było robić?... Zapropo
nowałem mu wymianę. Sami
wiecie na Festiwalu różne
rzeczy się wymieniało, dla
czego ja miałbym nie mieć
pamiątki w postaci półtora
zagranicznego kijka? W .ten
sposób moje tonkiny powę
drowały w Alpy, a autentycz
ne szwajcarskie są do obej
rzenia w Redakcji. Kolega bo
wiem, z którym zawarliśmy
tak nie Codzienną znajomość
nazywał się Andre z Luc Pucet, uczestnik igrzysk, pocho
dził ze Szwajcarii.
12.111.56 r.
Dzisiaj w programie bieg
zjazdowy. Usadowiłem się
wraz z dużą grupą zaintereso
wanych na t. zw. „hopce" na
buli nad nieszczęsnym schro
niskiem Polaka. Czekaliśmy
złośliwie na moment jak za
cznie rzucać w górę biednych
zawodników. Niestety, prze
ważnie przejechali pewnie,
chociaż skakali niczem na
Krokwi. Dopiero po skończe
niu zawodów mieliśmy dobry

widok kiedy jakiś odważny
puścił się w dół szusem. Trud
no to opisać, ale w każdym
razie ofiara lawiny musi wy-,
glądać podobnie, różnica
tkwiła w tym, że ten nieszczę

śnik jednak pozbierał się w
końcu o własnych siłach.
Wieczorem ogonek przy
kasie biletowej i sześć godzin
nocnej jazdy, by rano znowu
twardo stanąć w szeregach
dzielnie uczących się kolegów.
. . -. .: (ca)
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