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1957

południe nabrzmiałe słońcem

pod cienką chmur błoną nawisie
dachów leniwe kołysanie

ziemia zmęczona rodzeniem

między wsią się przeciąga i lasem
miarowym terkotem furmanek

LENISTWO

WIERSZ NA WAKACJE:

MAREK SŁOWIŃSKI

z czego się Śmieją
W A.G.H.

JAK KUBA BOGU
W czasie epidemii gry
py, profesorowie odwie
dzali podczas sesji eg-,
zaminacyjmej studen
tów - rekonwalesce^tów
w domach akademic
kich, żeby ich przeeg
zaminować i w ten
sposób umożliwić im
zdanie niezbędnych ry-
gorozów.

Właśnie spotyka się na
schodach drwóch egza
minatorów. Jeden przed
chwilą wyszedł z pokoju
chorego, drugi właśnie
tam zmierza.

—No i jak wypadł
egzamin? — pyta ten
drugi.

—Zupełnie źle! Ten
chłopak jest całkowicie
nieprzygotowany,  . wy
gląda na to, że ani razu
nie zajrzał do skryptu!

—No i co będzie?
—Cóż ma być! Ka-"^

zał  mi przyjść jeszcze
raz!

Z  TABLICY OGŁO
SZEŃ (Autentyczne)

Uwaga!
Zamienię poligon w lip
cu na wczasy wypo
czynkowe w tym samym
terminie. Wiadomość:
D.S. Reymonta 17. pok.
416.

R. H. TatarczuchFoto: A. Piotrowski
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czowskich „Dziadów" jeśli nie
zrozumie polskiego romantyz
mu. Są to chyba truizmy na
które każdy się zgodzi, a jed
nak w .praktyce badania dzieł
sztuki czy w tworzeniu norm
etycznych o tych podstawo
wych truizmach pamięta tyl
ko marksizm. Oczywiście my
ślimy o marksizmie uściślo
nym, korzystającym ze zdo
byczy fenomenologii czy neo
pozytywizmu i z egzystencja-
lizmu, gdy troska o czło
wieka indywidualnego łączy
się z troską o dobro społecz
ne. Tylko socjologiczne uję
cie sztuki, jeżeM znów za
przykład weźmiemy estetykę
może nam dać zrozumienie
wspólnoty stylów i inspiracji
w poszczególnych gałęziach
sztuki. Stwierdzam z całą od
powiedzialnością za słowo i
gotów jestem to udowodnić,
rozlicznymi argumentami, że
istota sztuki i jej przezna
czenie bez badania konsek
wencji socjologicznej nie jest
do ujęcia. Co o sztuce, toż
samo i o etyce. Nie sposób
pojąć względność i klasowość
norm prawnych i etycznych
bez badania podłoża socjolo
gicznego. Ocena moralna czy
sankcja moralna narodziła
się i rodzi we współżyciu
zbiorowym, jest możliwa tyl
ko na jego gruncie. Obowią
zek moralny i sumienie nie
są czymś wrodzonym człowie
kowi, lecz stanowią wynik
narodzonej ze społecznego
zróżnicowania się indywidua
listycznej tendencji rozwojo
wej (porówn. teorię Z. Freuda)
1 są wytworami współżycia
ludzi ze sobą. Sankcje moral
ne to są roźkaźniki społeczne
głęboko zapadłe w świa
domość jednostek. Razem
z pojęciem sankcji mo
ralnych rodzi się ostrzegawczy
głos sumienia. Wolność egzy-
stenojalistyczna jest mirażem
bo nawet najsilniejsza jed
nostka nie może wyzwolić się
ze społecznych więzów. Mar
ksizm natomiast zgodny jest
z prawdą historyczną, nie two
rzy urojonych fikcji jak inne
filozofie.

Mgr Wacław Warecki

szością marksizmu jest to, że
nie tworzy sobie fikcji czło
wieka, jako istoty urojonej,
wyobcowanej ze środowiska
przyrodniczego i społecznego
czasu, ujmuje cz^owieka real
nie, jako wypadkową jego
dyspozycji osobistych psycho
fizycznych i oddziaływań śro
dowiska społecznego, w któ
rym człowiek działa i żyje,
ponieważ nie można wyobra
zić sobie człowieka jako ży
jącego gdzieś na krańcu świa
ta i zajmującego się tylko
samym sobą, jak to chce eg
zystencjalizm. Nie można bu
dować etyki, estetyki, czy
prakseologii (nauki o postę
powaniu człowieka) bez po
mocy analizy socjologicznej
marksistowskiej. Czy normy
prawne • i moralne mają w
ogóle sens jeśli się je wyizo
luje od warunków miejsca
i czasu? Czy genialne arcy-
dzieło^ sztuki ma wartość, sens
i siłę oddziaływania w ab
strakcji od Człowieka z którego
powstało? Kto chce naprawdę
przeżyć rzeźbę antycznej Gre
cji musi znać jej historię, fi
lozofię, literaturę i nikt do
brze nie zrozumie Mickiewi

przez swobodny wybór, tylko
niewiadomo poco i dlaczego?
Zamiast włączyć człowieka,
jak to robi marksizm w jego
przyrodnicze i społeczne śro
dowisko, zaś działanie ująć
jako konkretną i celową dzia
łalność, egzystencjonalizm ro
bi z ludzkiego działania coś
supersubiektywnego, z niczym
się nie liczącego, a przez to
niemoralnego i nonsensowne
go.

Egzystencjalizm jest „filo
zofią" stanów wyjątkowych",
ekstremalnych, bo człowieka
żyjącego normalnym życiem
bardziej bolą codzienne kło
poty, niż absurdalność kos
mosu. Natomiast marksizm
jest filozofią praktyczną,
zgodną z nakazami czynnego
życia i jest jedyną filozofią,
którą można dzisiaj przeciw
stawić egzystencjalizmowi,
Neopozytywizm logiczny, któ
ry obecnie rości sobie pre
tensje do jedynej naukowej
filozofii czasów obecnych,
ucieka od wszelkich ogólnych
problemów, od prób rozu
mienia świata i naszego w
nim miejsca, od „pseudopro-

(dokończenie)

Marksizm a egzystencjalizm

blemów". Ta filozofia chce
uprawiać tylko aprioryczną
logiczną analizę i interpreta
cję nauk, choć one doskonale
się bez neopozytywizmu oby
wają i rozwijają.

Marksizm jako filozofia kla
syczna dążąca do poznania
świata jako całości a w nim
roli człowieka, jest filozofią
naukową, zlewającą się nau
kami poszczególnymi i wy
ciągającą wnioski z postępów
tych nauk. Inny kierunek
współczesny roszczący sobie
pretensję do rządu dusz, to
fenomenologia. Ta jednak jest
tylko metodą, neotomizm zaś
katolicki, jako filozofia zgod
na z teologią jest tylko dla
człowieka wierzącego.  Wyż-

do buntu, który jest ostatecz
nym środkiem ratunku i
ocalenia godności. W przeci
wieństwie do marksizmu, któ
ry człowieka dzięki jego dzia
łalności włącza w świat zew
nętrzny, uczy go ten świat
przystos.. wyrwać do swych po
trzeb, pokazuje jak człowiek
zmienia się i przekształca w
opanowywania świata, i łączy
rozwój świadomości i pozna
nia z rozwojem doświadcze
nia, a wolność rozumie jako
stopniowe wyzwalania się z
pod panowania instynktu i
sił przyrody, egzystencjalizm
stworzył jednostę odosobnio
ną, fikcyjną, wyobcowaną,
ze świata, którego jedyną re
akcją bytową jest określać się

^*!zas już najwyższy, aby po
tak obszernym omówieniu
egzystencjalistów, których re
ligia objęła życie i sztukę
świata współczesnego, ocenić
i rozprawić się z tą filozofią

""nicości i absurdu, tą teologią
rozpaczy i  zwątpienia.

Czy można egzystencjalizm
zlekceważyć jako filozofię
pełną sprzeczności, mętniac-
twa i niedomówień? Napewno
nie! Mimo tak podstawowych
sprzeczności jak przyjęcie za
sady konieczności walki ze
złem, choć wa^ka jest darem
na, dalej problem stwarza
nia siebie samego i wierności
sobie samemu wedle jakiegoś
ogólnego wzoru, gdy wiado
mo, że wszelkie wzory ogól
ne są bezpłodną dogmatyką,
i mimo obsesyjnej, patolo
gicznej fobii przed śmiercią
i wielu innych fobii, jest eg
zystencjalizm wyznaniem wia
ry dzisiejszego człowieka, jest
najbardziej dramatycznym
światopoglądem człowieka,
który widział masowe obozy
śmierci, miasta zniesione bom
bą atomową, który w obliczu
nowych zagrożeń, gdy staro
żytna Ananke dzisiaj równa
się chmurze radioaktywnego
pyłu lub nieopanowanej re
akcji łańcuchowej atomowej,
dla takiego człowieka jest eg
zystencjalizm filozofią naj
ściślej związaną z epoką ' i
umieszcza człowieka na jego
właściwej osi, otwiera mu
oczy na na kruchość i przy
padkowość jego istnienia, na
zagubienie w świecie mar
twym i obojętnym na jego
cierpienia i zwraca mu uwa
gę na sprawy ostateczne, bez
uciekania się do przesądów
wiary, zastępując mu w takim
razie tę wiarę, odkrywa pod
szewkę codzienności, wyrywa
człowieka z zagubienia w
świecie rzeczy i międzyludz
kich powiązań. Wyrywając
człowieka z anonimowości
istnienia i schematów oby
czajowych, czyni go ośrod
kiem świata i dlatego jest
głęboko humanistyczną. Po
kazując człowiekowi całą nę
dzę jego istnienia zmusza go

Ministra W. Billiga, któremu
towarzyszyłem jako ekspert

Zwiedziliśmy praktycznie
wszystkie urządzenia, związa
ne z energią jądrową w In
diach. 400 milionowe Indie
mają bardzo niewielkie za-
nych. Ze względu na brak
soby __ surowców energetycz-
surowców jako główne źró
dło energii zaplanowano ener
gię jądrową. Już dziś czynny
jest jeden reaktor atomowy,
zaś dwa dalsze pozostają
w budowie. Cały plan od
znacza się bardzo szczegóło
wym i konsekwentnym roz
pracowaniem. Głównym celem
planu jest zbudowanie si
łowni atomowyc)). Korzysta
jąc z pobytu w Indiach na
wiązałem szereg cennych
kontaktów naukowych.

—Jakie prace naukowe pla
nuje Pan Profesor w przy
szłości?

—Prace techniczne w Ka
tedrze powinny iść w kie
runku geofizyki jądrowej oraz
w kierunku zastosowania izo
topów promieniotwórczych w
technice.  Prace  podstawowe
będą dotyczyły budowy jądra
atomowego i nukleonów.

—Dziękuję  Panu, Panie
Profesorze za tyle wartościo
wych uwag i życzę w imieniu
Redakcji pomyślnych rezulta-
tatów badań na polu fizyku

Wywiad przeprowadził
Wacław Kowalski

gdyż metoda izotopów pro
mieniotwórczych wprowadza
na jest w naszym Państwie
intensywnie do bardzo wielu
dziedzin nauki i techniki.

Kształcimy absolwentów
wydziałów o ćhar.akterze tech
nicznym, w szczególności
górnictwa i metalurgii. Ab
solwenci Ci zastali oddelego
wani do nas z instytucji,
które stosują, względnie ma
ją zamiar stosować izotopy
promieniotwórcze. Zarówno
laboratoria Studium, jak też
wykłady i ćwiczenia prowa
dzane są przez bardzo ener-
gicanie pracującą grupę mo
ich współpracowników, przede
wszystkim mgr inż. Florkow-
śkiego, mgr Górskiego i mgr
inż. Czecha. Nasze zajęcia
obejmują wykłady teoretycz
ne, a przede wszystkim labo
ratoria z zakresu elektroniki,
fizyki jądrowej, Taćtiochemii
oraz bezpieczeństwa pracy.
W Studium bierze także
udział szereg pracowników
AGH. Po roku absolwenci
wrócą do instytucji, które
ich delegowały.

— Brał Pan Profesor udział
W ictzycie delegacji polskiej
w Indiach, gdzie zwiedzał Pan
miejscowe ośrodki badań ją
drowych. Jakie są rezultaty tej
Wizyty?.

Była to oficjalna wizyta
Pełnomocnika Rządu do
Spraw  Energii  Atomowej

na szczycie Łomnicy Tatrzań
skiej. Z innych prac, wyko
nywanych w naszym Zakła
dzie wymienię jeszcze pracę
prowadzoną pod kierunkiem
Prof. Jurkiewicza nad radio
aktywnością atmosfery. Cho
dzi o rejestrowanie radioak
tywności pochodzącej z wy
buchu bomb jądrowych prze
prowadzanych w różnych kra
jach.

Prace nasze były referowa
ne na wielu kongresach mię
dzynarodowych.

—Jakie nagrody otrzymał
Pan Profesor za osiągnięcia

na polu fizyki?
W grudniu 1957 r. otrzy

małem Nagrodę Państwową
I stopnia' za całość prac nad
zderzeniami cząstek wysokiej
energii. Poza tym przed paru
laty pracownicy naukowi Za
kładu otrzymali zbiorową na
grodę Państwową II stopnia
za opracowanie metody pro
filowania „gamma" odwier
tów naftowych oraz nagrodę
za dawniejsze prace nad
prom. kosm. III stopnia.

—Jest Pan, Panie Profe
sorze, Kierownikiem Studium
Techniki Izotopów Promienio
twórczych AGH. Jaki jest cel
tego  kursu i jakie kwalifi
kacje uzyskują jego absolwen
ci?.

Studium Techniki Izotopów
Promieniotwórczych AGH zo
stało  dlatego zorganizowane,

struktury nukleonów, to jest
cząstek, z których zbudowane
są jądra atomów. W pra
cach tych brali też udział
fizycy warszawscy jak Doc.
Gierula, jak również grupa
fizyków czechosłowackich.

Obecnie przeprowadziliśmy
szereg badań nad oddziały
waniem cząstek jąder o za
kresie energii ponad 10" elek-
tronowoltów, a zatem w za
kresie, który nie prędko bę
dzie osiągnięty przez jakie
kolwiek akceleratory.

Prócz tych prac Doc. Mas-
salski, mgr Oleś i mgr inż:
Turek pracują nad oddziały--
waniem cząstek kosmicznych
o energii ponad 1014 elektro-
nowoltów w atmosferze.
W roku 1956 przeprowadzo
no kilku miesięczne pomiary

Profesora Mięsowicza za
staję w Zakładzie.

Ośmielony przyjaznym uś-
nriechem Profesora siadam
przy długim, ciemnym stole
i przystępuję do -wywiadu.

—Czy byłby Pan Profesor
łaskaw  powiedzieć Czytelni
kom naszego pisma, w jakiej
mierze prace naukowe, prowa
dzone pod kierownictwem Pa
na Profesora przyczyniły się
do rozwoju nowoczesnej fi
zyki?.

—Jestem Kierownikiem
Katedry Fizyki II AGH, a
równocześnie  Kierownikiem
Oddziału Krakowskiego VI In
stytutu   badań   jądrowych
PAN. W związku z tym pro
wadzone pod moim kierow
nictwem badania  rozwijają
6ię w dwu równoległych pio
nach, w pionie Uczelni I w
pionie Instytutu Badań Ją
drowych. Z pionem Uczelni
związane są prace, mające na
celu zastosowanie Fizyki Ją
drowej w technice, z pionem
Instytutu  Badań Jądrowych
prace na temat fizyki jądro
wej cząstek najwyższej ener
gii-

—Jakie badania toykonane
to pionie Katedry uważa Pan
Profesor za najważniejsze?

—Z pośród prac w pionie
Katedry   za  najważniejsze
uważam badania wykonane
wspólnie z moimi współpra
cownikami: Prof.  Jurkiewi-
czem, inż. Przewłock>m i in
nymi, mające na celu wpro
wadzenie profilowania radio
aktywnego do badań geofi
zycznych.  Opracowaliśmy w
Zakładzie metodę profilowa
nia „gamma" odwiertów naf
towych. Zarówno teoria, jak
i aparatura do profilowania
powstały iw wyniku badań
pracowników Katedry. Kilka
aparatów naszej konstrukcji
pracuje obecnie tw przemyśle.

Kontynuacją powyższych
prac są prowadzone przez
wyżej wymienionych współ
pracowników doświadczenia
nad zastosowaniem techniki
jądrowej do górnictwa solne
go.

—Jakie prace mostały prze
prowadzone w pionie Instytu
tu Badań Jądrowych?

—W pionie Instytutu Ba
dań Jądrowych wykonaliśmy
szereg prac nad promienio
waniem kosmicznym. Nie
zajmowaliśmy się mechaniz
mem powstawania promieni
kosmicznych, lecz  rozpatry
waliśmy je jako źródło czą
stek najwyższej energii. W tym
zakresie wykonaliśmy wspól
nie z  Prof.  Jurkiewiczem i
Doc. Massalskim prace nad

promieniowaniem kosmicznym
na dużych głębokościach w ko
palni soli w Wieliczce, jesz
cze przed utworzeniem In
stytutu Badań Jądrowych.

Współpracując z mgr Wal
terem i mgr Staniszową uzy
skaliśmy pewne rezultaty na
polu oddziaływań elektromag
netycznych cząstek o bardzo
wysokiej energii. Wraz z mgr
Coghenem mgr Hołyńskim,
pigr Jurakówną i innymi pra
cujemy  nad  zagadnieniem

2 wektor

Prof. dr Marian Mięsowicz urodził "się w 1907 ro
ku we Lwowie. W 1931 roku został asystentem
w Katedrze Fizyki AGH, której Kierownikiem był

; już wówczas Profesor Jeżewski. Doktorat uzyskał
na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1932 roku. Przed
wojną przebywał na rocznych studiach (stypen
dium) w Holandii. W 1939 roku habilitował się na
docenta fizyki przy Wydziale Metalurgicznym AGH.

W 1945 roku mianowany został profesorem nad
zwyczajnym, a w 1949 r. profesorem zwyczajnym
AGH. W ramach prac naukowych opublikował sze
reg artykułów i rozpraw w Biuletynie PAN, w Acta
Physica Polonica, w Physical Review Naturę, II
Nuovo Cimento.

Wywiad z prof. dr Marianem Mięsowiczem

• ••Wprzęgamy energię nuklearne w służbę techniki
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tradycyjne zabawy hutnicze: ,,Bal Hutników"
w salach kawiarni „Feniks" i bal studencki
w „Rotundzie".

Resztę dni obchodu święta wypełniły ob
rady poszczególnych Sekcji. Sesji Naukowej:'
metalurgicznej, odlewniczej, energetycznej
i ekonomicznej . Na program sesji złożyły
się referaty: doc. Januszkiewicza „Rozwój
polskiej myśli odlewniczej w okresie powo
jennym", prof. Kalaty „Prace naukowe Wy
działu Odlewnictwa AGH", prof. Olszew-
skiego „Dorobek naukowy prof. dr inż.
M. Czyżewskiego", doc. Mayre'a „Rola in
żyniera ekonomisty w gospodarce narodowej",
inż. Skoczdopole (Austria) „Nowości w apa
raturze pomiarowej i systemach regulacji
w przemyśle hutniczym", inż. Pennazato
(Austria) „Doświadczenia z pracy- pieców
elektrycznych", mgr inż. Mikulskiego „O no-;
wych konstrukcjach pieców hutniczych
(Amco)", prof. Radwana „Wzloty i upadki
polskiego hutnictwa", prot Aksjonowa
(ZSRR): „Aparat do formowania masy", prof.
Tumariewa (ZSRR) „Kinetyka redukcji tlen
ków przy wysokich ciśnieniach", doc. Dehnke
(NRD): „Dławienie starzenia żelaza przy po
mocy fosforu", prof. Gulajewa (ZSRR) „Prze
miana przy plastycznej deformacji stali
austenitycznych" i inż. Jaźwińskiego (USA):
„podstawy metalurgii metali rzadkich".   :

W program obchodu Dnia Hutnika wszedł
•; również wyjazd w Góry Świętokrzyskie, do
miejscowości w których zrodził się polski
przemysł hutniczy. Grupa polskich i zagra
nicznych naukowców — pod kierunkiem prot
M. Radwana zwiedziła szereg starych hut
i kopalń m. in. w Miechowie,. Jędrzejowie,
Chęcinach (isttaiały tu niegdyś kopalnie oło
wiu, srebra i miedzi), Kielcach, Samsonowie-

-(ruiny wielkiego pieca z r. 1823, a także
-ślady jeszcze wcześniejszego zakładu, uwa-
-żanego za „Kole^kę procesu wielkopiecowego
w Polsce")) Bobrzy (ruiny zakładu wielko
piecowego zaprojektowanego przez Staszica),
Siepii Wielkiej   (pudlingamnia i walcownia
z U. 1838—1842), Końskim (niegdyś ośrodek
przemysłu żelaznego), Maleńcu (walcownia

, z r. 1784), Nowej Słupi (tereny starożytnego
. hutnictwa), Szydłowcu i Chlewisku (znajduje
-się tam wybudowany w r. 1891 ostatni wielki
.• piec na węglu drzewnym).
,  Niektórzy goście Uczelni wzięli również
udział  w centralnych uroczystościach Dnia .

-* Hutnika, organizowanych na Śląsku.

Szczególnie uroczysty charakter miał w na
szej Uczelni tegoroczny obchód Dnia Hut
nika (trwający od 2-go do  10-go maja).

Uroczystość ta połączona została jedno
cześnie ze zjazdem Koleżeńskim Wycho
wanków AGH i Sesją Naukową, na którą
przybyło wielu wybitnych uczonych zagra
nicznych.

W dniu 3 maja odbyła się w murach
AGH, udekorowanej flagami 8 państw, inau
guracyjna akademia. W 'prezydium akademii
zasiedli: prorektor AGH prof. Feliks Olszak,
prorektorzy: prof. Manitius i doc. Oberc, dzie
kan wydz. 'metalurgicznego doc. W. Leskie-
wicz, wiceminister mgr inż. F. Kaim, nacz.
dyr. Huty im. Lenina mgr inż. A. Czechowicz,
oraz przedstawiciele władz, dyrektorzy klu
czowych zakładów przemysłu ciężkiego i
goście zagraniczni: dziek. pirof. Tumariew,
prof. Aksjonow i Gulajew z ZSRR, rektor
Akademii Górniczej we Freibergu prof.
H. Hartig, prof. Hollweg, prof. K. F. Lu"
demann i doc. Dehnke z NRD, prof. Veró
prof. Horwath i inż. Clement z Węgier,
inż. Zieger z Huty im. Stalina w Stalin-
stadt, dr inż. Wesemann z NRF, inż.
H. Skoczdopole (Siemens Wiedeń) i inż. Pen-
nazato z Austrii, dyr. inż. Jażwiński z USA
i in.

Referaty podczas akademii wygłosili: kie
rownik katedry fizyki AGH prof. dr M. Je-
żewski: „Niektóre własności metali w świetle
teorii budowy atomu" oraz dyr. inż. Socjusz
—na temat .współpracy naukowo technicznej
Huty im. Lenina i naukowców AGH. „Huta
im. Lenina — jak określił doc. Leskiewicz
—jest dla pracowników i studentów AGH
największym i najwspanialszym laborato-
torium naukowym".

Po przemówieniu wiceministra inż. Kalina,
przewodniczący poszczególnych delegacji za
granicznych przekazli polskim hutnikom i in
żynierom serdeczne pozdrowienia. Uroczy
stość zakończyło wręczenie przodującym stu
dentom metalurgii nagród, ufundowanych
przez przemysł hutniczy (m. in. Hutę im. Le
nina i Hutę „Kościuszko") oraz odśpiewanie
hymnu „Gaudeamus igitur".. .

Referatom i przemówieniom przysłuchiwali
się licznie przybyli pracownicy i studenci
uczelni, wychowankowie AGH oraz liczni
inżynierowie i studenci z Czechosłowacji
i z NRD.-...-,•

Późnym wieczorem tego dnia odbyły się

• Prezydium Akademii Dnia  Hutnika

AGH
pod znakiem

DNIA
HUTNIKA

WYBORY DO P.O. P.
W dnia 24-go kwietnia br. odbyło się zebranie sprawo-

zdawczo-wyborcze Podstawowej Organizacji Partyjnej
P. Z. P. R. przy naszej Uczelni

Zebranie zainaugurował referat II. Sekretarza ustępu
jącej egzekutywy tow. IN2. J. WNĘKA.

Poruszył on najważniejsze zagadnienia w pracy orga
nizacji partyjnej w ubiegłym okresie na terenie A. G. H.
A oto kilka z nich: Miniony okres w pracy P. O. P. nie
byt łatwy. Złożyło się na to wiele przyczyn, a przede
wszystkim pewne zobojętnienie członków Partii wobec pro
blematyki życia politycznego i społecznego w kraju. Jednak
usilna praca Komitetu dała z czasem pozytywne efekty.
Przykładem tego jest wyodrębnienie Oddziałowej Organi
zacji Partyjnej Prac^wników Naukowych, co pozwoliło na
uaktywnienie ich działalności. Niestety, praca w oddzia
łowych organizacjach studenckich nie przebiega jeszcze na
leżycie, co najlepiej obrazują cyfry. Otóż tylko co dziesiąty
student w naszej Uczelni jest członkiem Partii, przyczyni
nabór nowych członków jest bardzo znikomy. Przeciętna
ocena z sesji egzaminacyjnej studentów — członków Partii
jest na większości wydziałów niższa od przeciętnej oceny
pozostałych studentów.

W wyniku głosowania wybrano 9-osobowy Komitet
w następującym składzie:

Tow. Szwagrzyk Ferdynand — I. Sekretarz
Siemieniec Adam II. Sekretarz
Wrona Włodzimierz
Tokarski Adam\
Stefaniak Jerzy
Białas Stefan
Lepiarczyk Aleksander
Raczyński Marek
Dymek Zdzisław

*(sk)

—Kiedy i gdzie się ono odbę
dzie?

—W Polsce! Konkretnie — w
Krakowie i Gliwicach, prawdo
podobnie od 21  do 30  kwietnia
1959  r.  Ukonstytuowany komitet
tego Seminarium, którego jestem
przewodniczącym, będzie  oma
wiał  sprawy programowe w li
stopadzie br. w Berlinie Zacho
dnim.

—Czy Kolega wygłaszał  refe
rat naukowy na seminarium?

—Miałem co prawda przygo
towany referat na temat rozwo
ju produkcji przemysłu hutnicze
go w Polsce, niestety, z powodu
braku czasu nie mogłem go wy
głosić...'

—Oprócz oficjalnych zajęć ti-
czestnicy Seminarium mieli za
pewne okazję zwiedzić Paryt?

—Oczywiście! Ja sam obejrza
łem po raz pierwszy „w natu
rze"  zabytki, znane  mi dotąd
tylko z literatury czy z opowia
dań: Luwr, Pantheoi^ Łuk Trium
falny, katedrę Notre Damę, no
i oczywiście Wieżę Elffla. Oprócz
tych   „czcigodnych"  zabytków
zaglądałem również i do przybyt
ków lżejszej  muzy, np. Moulin
Bouge. Ha, gdyby nie brak czasu
tudzież dewiz...

—Tak, tak... Znam ten ból! A
co  Kolega  mote  nam ogólni
kowo powiedzieć o Francuzach?

W trakcie licznych spotkań
z nimi, odczułem dużą sympatię,
jaką Francuzi żywią do nas, Po
laków. Najczęściej, oczywiście,
stykałem się ze studentami fran
cuskimi. Mieszkaliśmy bowiem w
Paryżu w domu akademickim.
Jak się zorientowałem, nie wielu
studentów francuskich otrzymuje
stypendia, niewielka też ich część
mieszka w domach akademickich.
Te jednak, w porównaniu z na
szymi, urządzone są wprost luk
susowo!

Studia na uczelni nam pokrew
nej tj. L'Ecole National des
Mines trwają 6 lat. Uczelnia ta
wydaje też czasopismo studentów
górnictwa — „La Minę Noire"...

—Znamy^ znamy. „Wektor" o-
trzymuje je regularnie z Francji,
podobnie  jak  i  wiele  innych
pism zagranicznych. Czy nawią
zał  Kolega  jakiś  bliższy kon
takt z tą uczelnią?

—Owszem, przedstawiciel stu
dentów tej ^uczelni chętnie chce
utrzymywać  kontakt  korespon
dencyjny  ze  studentami  naszej
uczelni.  Proponowano nam też
wymianę  grup  studenckich  w
październiku lub listopadzie.

Rozmawiał  ST. KOC

—Wszystko po staremu/ — od
powiada  koi.  Stanisław Grzy-
bowski, student  Wydz.  Metalur
gicznego AGH, który w kwietniu
br. brał  udział  w Międzynaro
dowym  Seminarium Studentów
Metalurgii, Górnictwa 1 Geologii
w Paryżu.

Nie poprzestajemy jednak tyl
ko na tej, bądź co bądź, po
wierzchownej informacji 1 inda
gujemy dalej:

—Jak liczna była polska dele
gacja na tym Seminarium?

—Wytypowany był również, o-
prócz mnie, przedstawiciel pionu
górniczego  z  Politechniki Gli
wickiej, niestety, z powodu trud
ności paszportowych nie mógł on
wyjechać do Francji, tak więc —
w efekcie ja tylko byłem jedy
nym przedstawicielem studentów
polskich!

—Bardzo pięknie. W jakim cza
sie i gdzieżeście panowie obra
dowali?

—Oficjalne  rozpoczęcie  Semi
narium miało miejsce w Pary-
ży, w dniu 27 marca. Następnie
uczestnicy  Seminarium pionu
hutniczego, podzieleni na sekcje,
zwiedzali ośrodki przemysłowe w
różnych częściach Francji.  Tak
więc:  dwie  sekcje  metalurgii
czarnej udały się do Lotaryngii
i  departamentu  Loary,  sekcja
kopalnictwa rud do departamentu
L'Eest,  zaś sekcja metali nieże
laznych, do której  i  ja  należa
łem przebywała w Alpach. Zwie
dziliśmy hutę aluminium Cham-
bery i St.  Jean de Maurienne.
Ta  ostatnia  huta,  podlegająca
Tow. Pechiney, posiada  oprócz
zakładów produkujących  alumi
nium metodą ogniową i elektro
lityczną, także zakład przeróbki
plastycznej.     W zakładzie tym
najbardziej  rozwinięta jest   cią-
gamia  drutu  oraz  walcownia
blach.

Już 2-ego kwietnia nastąpił po
wrót do Paryża, gdzie zwiedzi
liśmy Instytut Aluminium, któ
ry specjalizuje się głó^^iie w
produkcji pras, oraz tulei i folii
aluminiowej.
- Trzeciego kwietnia zwiedzaliś
my badawczy instytut metalur
giczny w Irsid koło Paryża. W
Instytucie tym szczególnie rozwi
nięte są działy: metalografii, fi
zyki metali, wytrzymałościowy,
I przeróbki plastycznej. Nato
miast 4-ego i 5-ego kwietnia
toczyła się dyskusja plenarna w
paryskim Palads des Decouvear-
tes. W dyskusji, oprócz podsu
mowania prac Seminarium, oma
wiano sprawy organizacyjne na
stępnego tego rodzaju semina
rium.

Co słychać w Paryżu ?



4 wektor

Kiedy się wszystko uciszy
wychodzę na most
wybudowany potajemnie nocą
i spoglądam zeń
na sprawy mojego dnia.

Podziwiam siebie
uderzającego wytrwale płową o mur,
zataczającego koła,
coraz szybsze i precyzyjniejsze
gnącego się w ukłonach
i znowu pędzącego

na murowaną ścianę. .
Kiedy się wszystko uciszy
wychodzę na most
wybudowany potajemnie nocą
i śmieję się do rozpuku.

potem go szybko rozbieram
ażeby zdążyć przed świtem.

Jtt&Sl
BOGDAN LOEBL

Motto:
.„Choćb^ cię smażono, i. pieczono .w. smole —
'.   Nie mów żaku tego, co się dzieje w szkole".

(Przysięga beanów)

is est beanus?
Migawki z Iuvenaliów

„Quis est beanus?" Oto pytanie, jakie pada na ce
remonii „Otrzęsin", urządzanej, ku uciesze gawiedzi, po
środku krakowskiego Rynku w pierwszy dzień Iuvenaliów.
I zaraz znajduje się odpowiedź: „To osioł nad osłami!
Asinus asinorum! Homo rusticus, nesciens vitam studioso-
rum, prostak, nieznający zwyczajów życia studenckiego!"
Więc dalej-że otrząsać go z prostackich manier, strugiem
heblować gwoli ociosania z grubej gminności, strzyc wiel
kimi nożycami, golić ogromną brzytwą, ciosać siekierą,
miotem a piłą! Nie rzadko i kopniak jakiś się beanowi
przydarzy, cóż, tak każe tradycja!

A potem jeszcze okupić się musisz, bracie, półgęskiem,
rybą a wieńcem kiełbasy tudzież przysięgę uroczystą zło
żyć i dopiero wtedy uznają cię żacy za równego sobie!
Sponiewierany beanus, w oberwanym zgrzebnym worze,
mokry, z pianą mydlaną w ustach, z resztkami postronka
u szyi, prostuje się i szczęśliw, że to już koniec jego
mękom, intonuje wraz z innymi:

Caudeamus igitur
luvenes dum sumus!
Post iucundam iuuentutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus!

Cieszmyż się, pókiśmy młodzi! Po beztroskiej młodości,
po uciążliwej starości pochłonie nas ziemial

I w takt tej starej pieśni znika sp^zed Sukiennic cały
żakowska barwny korowód: kat i paziowie, herold i ha
labardnicy, łaziebny i beani. Końazy się ucieszne wido
wisko „Balnea beanorum czyli otrzęsiny beanów" — łącz
nik między dawnymi a nowymi laty.

*
Pierwszy dzień Iuvenaliów! Leje się piwo z beczek

w Barbakanie, żacy harcują po całym mieście a psocą!
Wieszają się u samochodów, galopują na oklep na ko
niach, wdrapali się na dorożkę i jeżdżą wokół Rynku,
krzycząc a naigrawając się z ponuraków.

Po Rynku włóczą się trzymetrowe kukły, strasząc
dzieci. Ale oto jakaś odważna panienka przystawia po
tworowi do piersi pistolet wodny! Tryska woda i z głębi
stwory dobywa się zduszony okrzyk ,Jlatunku, mordują
kukłę!"
U wylotu Szewskiej, tam gdzie Naczelnik Narodowi przysięgał

tańczą rockandroliści. Przebiera szybko nogami podróżnik
w hełmie tropikalnym, dzielnie sekunduje mu ognista
Hiszpaneczka ,w koronkowym szalu.

A jutro czekają nas jeszcze Igry Słoneczne, bal gałga-
niarzy, wybory Królowej! Jazzmani już drepczą w miejscu
a przytupują, ciesząc się z góry na Jazz Jamboree. Oj,
będzie uciecha! Pi pa pa pa pa...

*
Idzie wesoły pochód Iuvenaliowy. Wiosenny zmrok roz

świetlają dziesiątki płonących pochodni, dudnią basetle,
zawodzą piszczałki, czynią straszliwy hałas trąby i wle
czone po.jezdni na s^nurku puszki od konserw, delikatne
tony gitary zagłusza ciągnięte na drucie żelastwo. Mą, są
coraz bliżej!

Kowboje i maharadżowie, wytworni markizi i ofice
rowie napoleońscy, diabły i damy dworu, smoluchy i ka-

^waierowie...
Oto idzie Śmierć! Wali dookoła kosą, na plecach ma przy

twierdzoną kartkę z napisem: „Żyłem ze stypendium". A oto
wlecze się bezdomny włóczęga. Do furkocącej mu u szyi sta
rej, dziurawej skarpetki doczepioną ma karteczkę „Stopa
życiowa wymaga odpowiedniej skarpetki". Inny waga-
bunda wyhaftował sobie na spodniach, w okolicy dolnej
krzyżowej propozycję: „Besa me mucho!"

Są i transparenty! „Precz ze skuterami! Niecił żyją
polskie hulajnogi"!, „Myjcie nogi!"

Wali ta cała hałastra, pogwizdując marsza z filmu
„Most na rzece Kwai" w stronę Rynku, oświetlonego
blaskiem reflektorów. Za chwilę rozpocznie się koronacja
Królowej  Iuvenaliów i wielki bal „na kółkach"...

Iuvenalia!
Hula żak, hula stróż
Pic, wic, maskarada
Kobierzyn, Moulin Rouge!

(Żak)

Nadchodzą centralne jubileuszowe uroczystości
AZS-u (50-lecie). Prawie każdy będzie się intere
sował zawodami, jednak nie wielu wie, jak to ten
AZS powstał, jak pracował 50 lat temu. Ku na
szej radości i dumie powiem, że prof. dr W. Goe-
tel jest jednym z współzałożycieli Akad. Zrzesze
nia Sportowego. W następnym numerze będziecie
mogli przeczytać, jak to było z początkiem AZS-u-
oraz wiele miłych wspmnień z dawnych (50) lat,
o których opowie Warn prof. dr W. GoeteL

RU ZSP zakończyła w połowie maja rekrutację
na wczasy krajowe 1 zagraniczne. Z wczasów
krajowych (Zwardoń, Szklarska Poręba, Duszniki,
Darłówek, Karpacz, Piwniczna, Ustronie Morskie.
Mielno, Giżycko, Międzyzdroje, Zakopane, Wisła^
Mazury, wczasy kolarskie, żeglarskie, kajakowe)
skorzysta ogółem 289 studentów AGH. Z wczasów
zagranicznych — 46  osób, w tym: CSR — 16,
NRD — 8, Jugosławia — 6, Rumunia  1, ZSSR — 2,
Międzynar. Obozy Pracy — 7, Francja, NRF — 5,
Wystawa w Brukseli — 1. Z racji wysokich kosztów
(przeciętnie 1.700 zł) zbytniego natłoku na wczasy
zagraniczne nie było!

Rada Koła AZS-AGH pracuje już w nowym
składzie! Na zebraniu spraw.-wyborczym w dniu
14. 5. 58 wybrano nowych członków.

Skład Rady Koła AZS-AGH: prezes — Kwaśniak
Leonard, v-ce prez.: Burdajewioz, Gombos, człon
kowie: Gąsiorowska, Jaszczyk, Niedzielski, Rzegoc-
ki.

*

Rada Zakładowa ZNP przy AGH organizuje
w tym roku wczasy własne — w Jastrzębiej Gó
rze, Orłowie i Sopocie oraz wędrowne wczasy
krajowe w turnusach dwutygodniowych.

Wydział warunków bytowych R. U. ZSP przystą
pił do zorganizowania pewnego rodzaju „biura po
średnictwa pracy". Zadaniem tego biura będzie
umożliwienie studenom dorywczego zarobkowania.
Obecnie czyni się starania, o nawiązanie kontak
tów z wieloma instytucjami, które mogą umożli
wić naszym studentom takie zarobkowanie.

*

Ostatnio można było zauważyć dużą aktywność
naszego Zespołu Rozrywkowego, który dał aż
6 występów w przeciągu jednego tygodnia!

Mianowicie — wystąpił on w dniu 8 maja,
z okazji dnia Hutnika, w sali Filharmonii i W|Hu
cie im. Lenina, dalej w czasie Iuvenalii oraz
3-krotnie na imprezie pt. „Spotkanie z gwiazdami"
z udziałem Lidii Wysockiej i Mariana Załuckiego.

Zespół oraz jego soliści: Hanka Konieczna, Bar
bara Pietrzyk, Wiesław Ochman, Ryszard Słysz
i in. oraz dyrygent: mgr W. Białowąs — zebrali
zasłużone oklaski.

Głównym zagadnieniem, jakie nurtowało prze
ważającą część studentów naszej Uczelni, była
i jest nadal sprawa rewizji stypendiów. Pismo
Rektoratu do dziekanatów z dnia 30 marca br.
wystosowane na podstawie decyzji MSW w spra
wie zmniejszenia funduszu stypendialnego o
2.495.834 zł, spowodowało niepokój wśród mło
dzieży. Problem ten zaostrzył jeszcze fakt, że
przez pierwszy semestr wypłacano stypendia
wszystkim tym, którzy je posiadali w ub. roku,
co spowodowało zadłużenie się uczelni i z kolei
poważne obniżenie funduszów na pozostałe
kwartały. Posiedzenia komisji stypendialnych
były długie i burzliwe, a nastrój wśród nie
których grup studenckich wręcz strajkowy.

W takiej sytuacji odbyło się otwarte zebranie
Rady Uczelnianej ZSP z udziałem przedstawi
cieli władz Uczelni; rektorów doc. A. Oberca
i prof. Martitiusa, oraz przewodniczącego RO
ZSP mgr A. Goedeckiego.

Po długiej dyskusji Rada Uczelniana opubli
kowała oświadczenie, które wyrażało protest wo
bec tak pojętej przez MSW polityki stypendialnej,
uznając jednak, że weryfikacja stypendiów jest w
pewnym sensie słuszna i konieczna. Oświadcze
nie otrzymał Rektorat, RN i RO ZSP, KU PZPR
oraz Ministerstwo. W wyniku tej interwencji w
dniu 28 kwietnia br. w rektoracie odbyło się
spotkanie przedstawicieli Rady Uczelnianej z
delegatem MSW — z udziałem rektora dra Ober
ca, I sekretarza KU PZPR oraz przedstawicieli
RN i RO ZSP. Dyskusja wykazała, że fundusz
stypendialny naszej uczelni został zmniejszony
w porównaniu z ubiegłym rokiem o 2,4% tj. o
tyle, o ile zmalała licziba studentów w naszej
Uczelni.

Oprócz tego, z funduszu stypendialnego Uczel
ni wydzielony został fundusz stypendialny stu
dentów zagranicznych na sumę 2.649  tys. zł.

Daje to w efekcie fundusz stypendialny Uczel
ni w wysokości 13.000.000 zł do rozdziału wśród
naszych studentów.

Oznacza tó więc_ że ilość stypendiów nie po
winna ulec zasadniczej zmianie. Co więc ozna
czała przeprowadzona w sposób niekiedy drastycz
ny weryfikacja stypendiów i kto ponosi za to
winę?  '

Należy nie mniej wyjaśnić, że .choć w wyniku
zadłużenia Uczelni w ub. kwartale, do poprzed
niego systemu stypendialnego powrócić nie można,
to niektóre krzywdzące decyzje przy poprzed
niej weryfikacji winny być zmienione. Słuszne
jest też chyba stanowisko Rektoratu i Rady
Uczelnianej, że akcja weryfikacyjna miała też
i te dobre strony, że pozwoliła m. in. odebrać
stypendia tym, dła których stanowiły one nie
zasadniczy fundusz na utrzymanie, ale wręcz
nieraz „kieszonkowe", dodatek państwowy na
wódkę czy inne zgoła zbędne rozrywki.

*

Rada Uczelniana Z.S.P.. na podstawie uchwały
konferencji sprawozdawczo-wyborczej, wystąpiła
z wnioskiem o zrewidowanie decyzji dotyczącej
pominięcia w budżecie inwestycyjnym w b. r.
funduszy na budowę „budynku socjalnego" dla
Uczelni.

Potrzeba wzniesienia takiego gmachu jest chyba
dla wszystkich oczywista. Obecnie należy oczeki
wać na zajęcie pozytywnego stanowiska przez Mi
nisterstwo Szkolnictwa wyższego. '.Ministerstwo Gór
nictwa i Energetyki. Ministerstwo Przemysłu Cięż
kiego oraz Centralny Zarząd Materiałów Wiążą
cych, do których to instytucji wniosek ten został
skierowany.

Aktualności

A wieczorem — bawimy się!

Studenci koszyckiej  uczelni wnoszą swego dzie
kana do auii w skrzyni!

Dzień Hutnika w CSR (Koszyce). Toast  i  skok
•przez skórę.
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Mówi Miss luvenalii:
patrz portret na str. 1!

Z nowokreowaną miss Iuvenalii rozmawiam na gorąco
w dwa dni po konkursie. W tym celu odwiedzam p. Bo
żenę Sienicką w jej mieszkaniu. Z lekką tremą przy-
puje do zadania kilku konwencjonalnych pytań:

1 — Wydaje mi się, że jest to pierwszy pani występ w te
go rodzaju konkursie. Czy ma pani zamiar po tym sukce
sie icziąć udział w wyborze miss Krakowa?

—Tak. '^o jest mój pierwszy występ, ale na drugi jesz
cze się nie zdecydowałam.

—Czy jest pani zadowolona z nagrody?
—Oczywiście. Chociaż chciałabym pojechać do Włoch

czy Francji, to jednak zwiedzenie wystawy brukselskiej bę
dzie także przyjemną atrakcją.

—Jakie są pani aktualne pragnienia i co pani najbar
dziej lubi?

—Chciałabym zdobyć własną pracownię malarską, ale
na podstawie obecnych przepisów muszę to odłożyć do
chwili, kiedy ukończę studia (za rok robię dyplom) i zo
stanę członkiem Związku Plastyków. Co do drugiego py
tania niech pan napisze: wycieczki rowerowe i pływanie,
a... w ogóle przyjemne wakacje.

Rozmawiał: ANDRZEJ SZYPULSKI

zespół liczy 13 osób. Jest to według
młodych pedagogów szczęśliwa liczba. Poza
studentami PWSP są już przedstawiciele
AM, WSR. Tak to na naszych oczach po
wstaje nowy ośrodek studenckiego życia ar
tystycznego, o ambicjach Zespołu Między
uczelnianego. Młodzi autorzy piszą teksty,
młodzi aktorzy odgrywają je pod kierunkiem
Selima. Krakowski Teatrzyk Studencki „Ka
meleon" cieszy i bawi publiczność.

Niech im się wiedzie!.
Wacław Kowalski

Bogdan, zwany przez kolegów „Selimem"
przywiózł z Politechniki zapał, którym po
trafił natchnąć swych kolegów z WSP. Tra
dycyjna koncepcja Zespołu Regionalnego zo
stała zaniechana. Młodzież ogarnął szał ka
baretowy. Władze Uczelni patrzyły począt
kowo dość podejrzliwie na tą nowość. Na
Uczelni Pedagogicznej — Kabaret?. Jednak
zapał młodych pokonał te skrupuły. Zmie
niono pierwotną nazwę Kabaret — na mniej
rażącą Zespół Estradowy „Kameleon" i wszyst
ko było dobrze. Selim był reżyserem, kierow
nikiem artystycznym, a równocześnie zała
twiał sprawy finansowe.

Było dużo trudności. Jakie dobrać teksty?
Jakie dekoracje, jak szkolić ludzi?. Począt
kowo nie wiedziano od czego zac^^ć.

Odpadali mniej zdolni, mniej wytrwali.
Przybywali jednak nowi kandydaci, niektó
rzy z innych Uczelni. Zaofiarowali współ
pracę młodzi literaci: Olgierd Smoleński
i Bogdan Loebl. Kierownictwem muzycznym
zajął się Prof. Wł. Żmudzki. Otoczyła Zespół
opieką R.U. ZSP. Przewodniczący RU Kazi
mierz Kościelak został Kierownikiem Zespołu.
Premiera odbyła się dnia 31 marca 1958 roku
w murach macierzystej Uczelni. Sukces był
ogromny. Następny występ 21 kwietnia za
kończył się również powodzeniem. W orga
nizatorów wstąpił nowy duch. Postanowili
wypłynąć na szersze wody. Zaprojektow~.no
występy na AGH a potem wyjazd do Czę
stochowy.

Własnymi siłami przygotowują młodzi ar
tyści nowy program „Student, czy osioł",
Jest to program „na opak", „absurdalny"' o
którym sami mówią ze zgrozą, w ktSrej
czai się jednak odrobina uśmiechu.

Niewielka Salka nabita po brzegi. Na prowi
zorycznej scenie ubóstwo dekoracji.

Wyprężeni na baczność rycerze w papie
rowych hełmach i w niebieskich chustach
imitujących pancerze.

Ciszę  przerywa  donośny głos  Kaprala;
Baczność! Do nogi broń! Wojsko jest wa

szą matką, Psia wasza mać! Teraz komendę
obejmuje dowodziec, noszący emblematy ma
jora:

Baaść! Temat trzy łamane przez pięć
„Dzida bojowa". Spocznij! Dzida p-panc, bez-
odrzutowa, wzór 1349/53 — służy do zteal-
czania celóto żywych na bliskich odległoś
ciach.

Dzida bojowa składa się z trzech części:
górnej, części środkowej i dolnej. Część górna
służy do zaczynania się^ dzidy, część środ
kowa do połączenia części górnej z częścią
dolną, dolna do zakończenia się dzidy. Zro
zumiano?

Dzida naszej produkcji jest lepsza od dzidy
von Adenauera, gdyż dzida von Adenauera
przebija pancerz grubości tylko 0,03 mm, pod
czas gdy dzida naszej produkcji przebija
pancerz grubości 0,00002 mm. Zrozumiano?!.

Co to jest?. Co to wszystko znaczy? Roz
myś^ania przerywa grzmot oklasków. Klasz
czemy więc również, gdyż naprawdę jest co
oklaskiwać.

Na początku była szara nuda uczelniana.
Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna to-
tonęła w ciszy. Po zajęciach studenci grali
w zapałki, a jeśli do stypendium było jesz
cze daleko, chodzili do kina.

Niepokoiło to władze Uczelni i nieliczny
aktyw ZSP. Marzyło się im o zainteresowa
niu czymś ospałej młodzieży, o stworzeniu
jakiegoś lokalnego „Mazowsza" lub „Śląska",
jakiegoś regionalnego zespołu artystycznego.
Pewnego popołudnia RU. ZSP. zorganizowała
zebranie studentów, chętnych do tego rodzaju
zespołu.

Tymczasem zaszło coś, co skierowało uwa
gę na całkiem inny pomysł.

Bogdan Szczepanowski przybył na kra
kowską WSP z Politechniki Warszawskiej
w 1957 r. Na Politechnice panowało wów
czas ożywienie kulturalne. Produkował się
Studencki Teatr Dramatyczny, a wkrótce
potem powstał głośny kabaret „Stodoła",
gdzie m. in. występował wyżej wymieniony.

czyli kilka słów
o ..Kameleonie^^tudent czy osioł?'

Przekład H. G.
milczenie.
gdy mnie omroczy —
powtarzać od nowa,
kiedy je będziesz co dzień
a Ty zrozumiesz głębię tego słowa,
każdym serca drżeniem,
ale nas kocham
ponad życie,
To nieprawda, że Cię kocham

„JE TE DONNERAI..."

pragnę skrycie.
i Twoich ramion białych
Tylko kubek mleka
W zamian nic nie chcę.

jak piana.
z grzywą białą,
i konia morskiego
w lazurze mych marzeń zerwaną
Daruję Ci pomarańczę błękitną

ALAIN GUEL:

str.

na

tekst
Patrz
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Iuvenalii
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Iuvenalii

Echa
Iuvenalii



W latach 1936/37, 1937/38, 1938/39,
1945/46i 1946/47 i 1947/48 prof. Bu
dryk był Dziekanem Wydziału
Górniczego, zaś od roku 1956/57
sprawuje godność rektora Aka
demii Górniczo-Hutniczej w Kra
kowie.

Bogaty dorobek naukowy prof.
Budryka obejmuje ok. 120 po
zycji z zakresu kilku dziedzin
górnictwa. A oto najważniejsze
Jego oryginalne prace naukowe:

„Wspólna praca kilku wenty
latorów w normalnych syste
mach wentylacyjnych",

„Termodynamiczna teoria ru
chu powietrza ta kopalniach"
(„Depresja cieplna"),

„Teoria ruchu powietrza w
kopalni to czasie pożaróto" (Nau
kowe zasady prowadzenia akcji
przeciwpożarowej),

„Nowe drogi określania stanu,
pożarów w przestrzeni otamo-
wanej",

„Ruch podsadzki płynnej w ru
rociągach podsadzkowych",
' ,,Notoa  metoda  wyznaczania
filarów ochronnych"^

„Obliczanie sposobu podziem
nej eksploatacji pod obiektami
na powierzchni",m

„Wyznaczanie wielkości pozio
mych odkształceń terenu pod
wpływem podziemnej eksploa
tacji" (również w językach ro
syjskim i angielskim),

„Zasady wyznaczania filarów
ochronnych",

„Obliczanie kąta dopuszczalne
go zasięgu wypławu eksploatacji
górniczej  na powierzchni",

„Projekt normy polskiej po
bierania i przygotowania prób
węgla do  analizy chemicznej"^

„Wzbogacanie w ośrodkach
płynnych",

„Teoretycznainterpretacja
krzywych wzbogacalności",

„Wzbogacenie ubogich rud że
laznych",

„Tensłon super/icielle des so-
lutłons aur concentrations śle-
vśes".

niem eksploatacji złóż węgla
pod miastami Zagłębia, bez o-
bawy uszkodzenia obiektów.

Prof. Budryk ma duże zasługi
w zakresie popularyzacji wiedzy
górniczej. Jak bardzo owocna i
ceniona dla polskiej nauki tech
nicznej, a zwłaszcza dla gór
nictwa była i jest Jego twór
cza myśl 1 realizująca ją pra
ca świadczy o tym bogaty prze
gląd książek i publikacji, wy
danych w ciągu wieloletniej pra
cy, prof. Budryka. Dorobek ten
jest wymownym świadectwem
potężnego wysiłku 1 rzetelnej
pracy tego wielkiego uczonego.
Rysem charakterystycznym Je
go twórczości jest jasność i pro
stota wykładu, w przedstawie
niu rzeczy nawet bardzo zło
żonych i skomplikowanych, za
dziwiająca intuicja naukowa,
oraz przekonywująca siła argu
mentacji. Prace prof. Budryka
zajmują jedno z czołowych sta
nowisk w polskiej nauce tech
nicznej. W świecie górniczym
cieszy się On zasłużonym wiel
kim pow^żaniem • i popularnoś
cią.

W uznaniu Jego zasług . dla
nauki polskiej, władze Polski
Ludowej nadały prof. Budryko-
wi następujące nagrody i od
znaczenia: Dyplom honorowy
Ministerstwa Przemysłu 1 Han
dlu, Nagrodę Naukową Miasta
Krakowa, Państwową Nagrodę
Naukową Pierwszego stopnia.
Państwową Nagrodę Naukową
Drugiego Stopnia, Krzyż Ko
mandorski Orderu Odrodzenia
Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Me
dal Zwycięstwa 1 Wolności, Me
dal 10-lecia Polski Ludowej, Zło
tą Odznakę Honorową NOT 1
Dyplom uznania za pracę w
ramach Komitetu Współpracy
z Robotnikami.

członkiem zwyczajnym Akade
mii Nauk Technicznych, a w
r. 1953 członkiem rzeczywistym
Polskiej Akademii Nauk 1 prze
wodniczącym Komitetu Górnic
twa. Od r. 1946 jest członkiem
Rady Naukowej Instytutu Ba
dawczego Przemyślu Węglowe-
'go (obecnie Główny Instytut
Górnictwa), oraz — do chwili
obecnej — przewodniczącym
Komitetu Naukowego Zakładu
Górnictwa.

W następnych latach został
powołany na członka Pań
stwowej Rady Górnictwa, Pań
stwowej Rady dla Spraw Te
chniki, Rady Teohniczo-Ekono
micznej Ministerstwa Górnic
twa oraz Rady Naukowej Pol
skiego Komitetu Normalizacyj
nego.

W związku z olbrzymim zapo
trzebowaniem na węgiel jakie
zaistniało u nas po okresie wo
jennym zajął się on zagadnie

złożył pracę habilitacyjną z za
kresu przewietrzania kopalń i zo
stał docentem górnictwa. W r.
1930 został mianowany profeso
rem nadzwyczajnym i objął Ka
tedrę Górnictwa I, oraz Prze
róbki Mechanicznej. W r. 1936
prof. Budryk został powołany
na członka korespondenta Aka
demii Nauk Technicznych w
Warszawie, następnie w r. 1937
otrzymał nominację na profeso
ra zwyczajnego. Wkrótce po wy
buchu II Wojny Światowej, zo
stał wywieziony wraz z innymi
profesorami do Wrocławia, póź
niej do obozu koncentracyjnego
w Sachsenhausen koło Oranien-
burga, gdzie przebywał do lute
go 1940 r. W czasie okupacji hi
tlerowskiej wykładał w latach
1940—45 w Szkole Budowlanej,
oraz w Szkole Górniczo-Hutni-
ozo-Miemiczej w Krakowie. W
czasie pracy w Szkole tej kie
rował ipracami naukowymi
swoich wychowanków rozproszo
nych .po całym kraju, przygoto
wując w ten sposób przyszłe ka
dry naukowe dla Akademii Gór-
niczej> której szeregi profesor
skie zostały przez okupanta już
w pierwszych miesiącach, zdzie
siątkowane. W dalszym ciągu
kontynuuje swoją pracę w za
kresie przewietrzania kopalń 1
pożarów podziemnych i sposo
bów planowania akcji przeciw
pożarowych. Praca prof. Budry-
ka idzie w kierunku badania ru
chu skał, pod wpływem podziem-
mnej eksploatacji.

W r. 1945 bierze On bardzo
czynny udział w organizowaniu
Akademii Górniczej w Krako
wie. Szereg przewodów doktor
skich i habilitacyjnych, który
mi kierował w czasie okupacji,
zasiliło młodą kadrę naukową,
W r. 1945  prof.  Budryk został

ZASŁUŻENI PROFESOROWIE AGH

Prof. dr inż. Witold Budryk
Proi. dr n. t. toż. Witold Bu-

. dryk> urodził się 24 lutego 1891 r.
w Białymstoku, gdzie w roku
1908 ukończył Gimnazjum Real
ne. Studia Górnicze rozpoczął w
Instytucie Górniczym w Peter
sburgu, które zostały przerwane
na skutek wybuchu I Wojny
Światowej. W r. 1917 wstępuje
na Wydział Inżynierii Politech
niki we Lwowie. Studia z zakre
su inżynierii kontynuuje w dal
szym ciągu na Politechnice w
Warszawie. W roku ak. 1922/23
wstępuje na IV rok Akademii
Górniczej w Krakowie, którą na
stępnie kończy w kwietniu
1924 r., uzyskując stopień inży-
niera górniczego. Bezpośrednio
po zakończeniu studiów wyje
chał do kopalń, w których pra
cował jako inżynier. W czasie

: tym zetknął się z niebezpie
czeństwem pożarów wybuchają
cych na dole, co dało podstawę
do opracowania przez Prof. Bu-
dryka termodynamicznej teorii
depresji cieplnej. Teoria ta zna
lazła ogromne zastosowanie w
wyjaśnianiu zjawisk ruchu po
wietrza i dymów w czasie poża
rów pod ziemią, Należy nad
mienić, że wpływem termody
namicznych czynników na prze
wietrzanie kopalń nauka nie zaj
mowała się do 1929 r. Dopiero
pierwszy profesor Budryk za
czął opracowywać to zagadnienie.
Na podstawie wspomnianej teo
rii udało się podać bardzo proste
a niezawodne środki wentylacyj
ne, ca pomocą których można
uniknąć żywiołowych kotastrof
zadymienia kopalń i zapewnić
bezpieczeństwo żyda setkom lu
dzi.

Na podstawie przedłożonej roz
prawy pt.: „Ruch podsadzki
płynnej w rurociągach zamule-
mowych" i odbytego dnia ^2
czerwca 1928 r. egzaminu ścisłe
go uzyskał akademicki stopień
doktora nauk technicznych. W r.
1928 objął posadę adiunkta przy
Katedrze Górnictwa I, z jedno
czesnym objęciem wykładów zle
conych górnictwa I po zmarłym
profesorze  Gzeczode. W r,  1929
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wodniczący Rady Zakładowej
mgr inż. STANISŁAW KO-
FERSKI, a następnie zabrał
głos L Sekretarz POP. przy
AGH tow. mgr F. SZWA-
GRZYK, wygłaszając okolicz
nościowy referat.

Na zakończenie części ofi
cjalnej prorektor doc. A.
OBERC odczytał listę pra
cowników, którzy otrzymali
nagrody z okazji Święta.

W części artystycznej ak
torzy Teatru Rozmaitości ode
grali komedię de FIeurs'a
„Ładna historia".

Tradycyjnym zwyczajem co
roczny udział pracowników
i studentów A. G. H. w po
chodzie 1-majowym poprze
dziła uroczysta akademia, zor
ganizowana z okazji obchodu
międzynarodowego święta kla
sy robotniczej i  ludzi pracy.

W dniu 28 kwietnia zebrali
się w godzinach rannych w
sali teatru „Rozmaitości" przy
ul. Krupniczej pracownicy
naukowi, administracyjni i
młodzież Uczelni, aby wziąść
udział w Akademii 1-Majo-
wej.

Uroczystość otworzył prze

1 maja 1958 r. w AGH
Z kroniki Uczelni

Mimo niekorzystnej koniuk-
tury gospodarczej, postępo
wała rozbudowa Zakładów
naukowych. Zakład Górnictwa
I objął w tym roku wybudo
waną w gmachu podgórskim
kuźnię; przeprowadził insta
lację kompresora i przystą
pił do bicia chodnika w ska
le, w celu stworzenia pod
ziemnej   pracowni górnictwa.

Zakład Metalografii prze
prowadził montaż maszyn i
urządzeń do badania materia
łów i dzięki temu wykonał
szereg badań dla potrzeb
przemysłu. Zakład Elektrote
chniki ukończył montaż ma
szyn laboratoryjnych oraz u-
Tządzeń w salach ćwiczeń i
•rozpoczął w laboratorium
ćwiczenia praktyczne. Rekto
rat Akademii skierował spe
cjalną uwagę na powyższe
Zakłady, gdyż stanowiły one
podstawę dla praktycznego
wykształcenie inżynierów gór
niczych i inżynierów meta
lurgów. Również i inne Za
kłady w miarę swoich możli
wości finansowych rozbudo
wały się i uzupełniły częścio
wo swoje braki.

(ciąg dalszy nastąpi)

budową Laboratorium Maszy
nowego. Plac pod budowę La
boratorium Maszynowego wy
brano za gmachem Akademii
Górniczej koło parku Jorda-
na i wydzierżawiono od gmi-
yn m. Krakowa na przeciąg
lat 30-tu. Projekt Laborato
rium opracował prof. Edmund
Chromiński, a plan budowy
prof. inż Stella Sawicki. Głó
wną zasadą projektu było od
dzielenie hali maszyn od ko
tłowni i takie jej ustawienie,
aby nie zaciemniała ona hali
maszyn, ani t.ęż umieszczanych
pod halą suteren, częściowo
wgłębionych w ziemię, a prze
znaczonych na pomieszczenie
kondensatorów i przewodów
oraz wykonywania prac po
miaro^ych. Oba projekty zo
stały zatwierdzone na posie
dzeniu komitetu w dniu 19
lutego 1926 r., poczym rozpi
sano konkurs na budowę La
boratorium. Z licznych ofert
wybrano ofertę firmy Brze-
ziński-Hechter, a po zatwier
dzeniu projektów przez Magi
strat m. Krakowa, przystą
piono w lipcu 1926 roku do
budowy Laboratorium Ma
szynowego.

letnie. Wzorem lat ubiegłych
Kuratorium Finansowe udzie
liło pomocy kredytowej stu
dentom Akademii. Rektorat
Akademii, korzystając z ze
zwolenia Ministerstwa WR i
OP na użycie części czesnego
i wpisowego na potrzeby mie
szkaniowe dla studentów,
przystąpił do wyremontowa
nia trzeciej sali na Wawelu.
W ten sposób Akademia uzy
skała trzy sale mieszkalne
na Wawelu, w których mie
szkało 40 studentów. Panują
cy kryzys przemysłowy w
Polsce, wpłynął ujemnie na
fundację przemysłowców Gór
niczych i Hutniczych. Z bra
ku funduszów roboty przy
budowie domu dla profeso
rów .postępowały wolno.

Opodatkowanie Się w r.
1925 Górnośląskiego Związku
Przemysłowców Gónniczo-
Hutniczych na rzecz Akade
mii po 1 groszu od tony wę
gla, przyniosło kwotę 220.000
zł. Dzięki ofiarności tego
Związku powstał przy Aka
demii Górniczej w Krakowie
w latach 1926—1927 gmach
Laboratorium .Maszynowego.
Piękną myśl budowy Labora
torium Maszynowego rzucił
ówczesny Rektor Akademii
prof. Maszynoznawstwa n
inż. Edmund Chromiński.
Związek przemysłowców gór-
niczo-butniczych pod preze
surą dr inż. G. Willigera myśł
tę zrealizował, wyłaniając ko
mitet, na czele którego stanął
generalny dyrektor Ciszewski,
który wraz z dyrektorem Ło-
wińskim i dyrektorem Stad-
nikiewczem oraz kilku profe
sorami  Akademii, zajął  się

nieszczęśliwych wypadków. W
tym celu zawarto umowę z
Poznańsko-Warszawskim Ban
kiem Ubezpieczeń w Pozna
niu. Opłata roczna za studen
ta wynosiła 3 złote. W razie
śmierci studenta, Bank zobo
wiązywał się wypłacić rodzi
nie kwotę 4000 złotych. W
wypadku choroby, student o-
trzymywał zasiłek po 4 zł
dziennie, a w razie kalectwa
kwotę 8.000 zł. Akcję powyż
szą przyjęli studenci z zado
woleniem, czego najlepszym
dowodem był fakt, że na 470
studentów ubezpieczyło się
278 studentów. Dzięki pomocy
ówczesnego Rektora Akademii
i profesora dr Walerego Goe-
tla, kuratora Stowarzyszenia
Studentów Akademii Górni
czej, Stowarzyszenie to otrzy
mało hurtownię tytoniową,
którą prowadzili studenci A-
kademii we własnym zarzą
dzie, dając tym samym pracę
niezamożnym kolegom i przy
sparzając zysków Stowarzysze
niu. Fundusze Stowarzyszenia
Składały się: 1) z opłat człon
kowskich, 2) z zysków przed
siębiorstw, 3) z sum udzielo
nych przez Kuratorium Fi
nansowe. Pod zarządem Sto
warzyszenia znajdowała się

• bursa w klasztorze O.O. Au-
gustianów, w której mieszka
ło 25 studentów. Stowarzysze
nie Studentów prowadziło
kuchnię studencką w gma
chu „Krzysztofory", która wy
dawała dziennie około 120 o-
biadów i 100 kolacji. Stowa
rzyszenie utrzymywało kon
takt z zagranicznymi organi
zacjami górniczymi 1 zorga
nizowało wymie^ne praktyki

Ciężki kryzys przełomowy,
obawa nieotrzymania .pracy
po ukończeniu studiów oraz
ogólne zubożenie społeczeń
stwa były powodem, że z po
czątkiem roku we wrześniu
1926 r. zapisało się do Aka
demii mniej kandydatów, ani
żeli przewidywał humerus
clausus. Z tego powodu nie
przeprowadzano w tym roku
egzaminu konkursowego i

•wszyscy kandydaci zostali
przyjęci ha studia bez egza
minu. Skład studentów we
dług narodowości przedsta
wiał się następująco: na Wy
dziale Górniczym studiowało
Polaków 361, Ukraińców 8,
Rosjan 1, Bułgarów 3, innych
3, razem 376 studentów. Na
Wydziale Hutniczym studio
wało Polaków 84, Ukraińców
8, Rosjan 2, razem 94 stu
dentów. W okresie ferii wa
kacyjnych, poprzedzających
rok akademicki 1925/26 zor
ganizowano w Akademi przy
pomocy doc. dr Janiszewskie-
go instytucję pod nazwą:
„Fundusz Chorych Studentów
w AkademH Górniczej". Za
warto umowy z klinikami i
szpitalami krakowskimi w
sprawie leczenia studentów,
którzy byli członkami tego
funduszu, jak również zawar
to odnośne umowy z apteka
mi i optykami. Z pomocy le
karskiej i dentystycznej sko
rzystało w tym roku około
400 studentów. W trosce o do
bro studentów, którzy podczas
pracy .w pracowniach lub w
czasie praktyki w kopalniach
byli narażeni na liczne wy
padki, przeprowadzono akcję
ubezpieczenia studentów od
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cze. Posługując się projektem
wykonanym przez plastyków
organizatorzy udekorowali sa
lę. Studenci-elektrycy ' zało
żyli instalację elektryczną.

Z kolei odbyły się spotka-
z M. Skuszanką i J. Krasow-
skim z Teatru Ludowego z
Nowej Huty. Potem były wie
czory autorskie SŁ Mrożka,
Ad. Włodka, K. Duszy, L.
Herdegena.

Mgr Żymierska wygłosiła
cykl prelekcji na temat sztu
ki. Zorganizowano wystawę
prac malarskich Czesława
Małysza. Klub udostępniał
młodzieży bilety do Teatru 38,
do „Piwnicy".

Pragnąc, by młodzież, ucze
stniczyła w różnych impre
zach klubu, miała rozrywkę •
i wypoczynek, organizowano
wieczorki taneczne. Mało wni
kliwemu obserwatorowi mo
gło się wydawać, że (wszystko
jest w porządku.

Tymczasem czegoś było
brak. Na wielu prelekcjach
sala świeciła się pustkami.
W prelekcjach uczestniczyli
naogół jedynie studenci star
szych lat studiów, magistranci.
Pojawiały się naogół te same
twarze. Brakowało przedsta
wicieli młodszych roczników.

Studenci, przychodzący na
odczyty naogół nie dyskuto
wali. Po prelekcji następowa
ła zwykle chwila przykrej ci
szy. Wszystko, co mówił refe
rent było tak obce, tak od
ległe, że poprostu słuchacze
nie wiedzieli1, o co pytać.

Co gorsza, wszelkie próby
stworzenia grup o konkret
nym kierunku zainteresowań
spełzały na niczym.

Kiedyś próbowaliśmy stwo
rzyć taką grupę — opowiadał
Manifius. Jednak jedni chcieli
polityki, inni sztuki, jeszcze
inni filozofii. Było to zebra-

(dok. na str. 8)

stolikach studenci piją kawę
i prowadzą rozmowy. W kącie
cztery osoby grają w brid-
gea.

Obok, w małym pokoiku
spotykam kadrę klubu: Zdzi
sława Florkowskiego kierow
nika Klubu, Jerzego Sawic-
kiego i Andrzeja Manitiusa.
Wszyscy trzej są studentami
IV roku elektryfikacji. Oni
założyli klub, oni go deko
rowali, oni organizowali im
prezy. Mieli ambitne plany.
Pragnęli zgrupować tych
wszystkich studentów, którzy
nie chcą się zasklepiać w krę
gu skryptu i ibridge'a, którzy
okres studiów traktują rów
nocześnie jako okres rozwo
ju intelektualnego.

Równolegle klub miał słu
żyć jako miejsce, gdzie stu
dent mógłby przy czarnej
kawie posłuchać muzyki lub
poczytać gazetę. Rozrywki
oraz spotkania z ludźmi nau
ki i kultury miały skupić
wokół aktywu klubowego gro
no osób, które możnaby po
tem przekształcić w intelek
tualną kadrę klubu.

Kadra ta stałaby się z ko
lei zalążkiem sekcji Klubu,
takich jak sekcja filozoficz
na, sekcja miłośników sztuki
czy .socjologiczna.

W tym początkowym okre
sie cechował założyci^li klu
bu optymizm. Liczono się z
tym, że pierwsze kroki będą
trudne, że pierwsze odczyty,
ozy spotkania mogą ponieść
fiasko, jednak wierzono, że
z biegiem czasu zgrupuje się
wokół Klubu duża grupa mło
dzieży.

Oficjalne otwarcie klubu
nastąpiło 6. XII. 1956 r.
Ze względu na trudności fi
nansowe Kierownictwo Klubu
podporządkowało się RU.ZSP.
Zaczęła się praca. Początkowo
przeważały prace  gospodar

Owszem są, ale jakże nie
liczni, jakże osamotnieni! Stu
denci nasi nie mają podstawo
wych wiadomości z dziedzin
nie objętych programem stu
diów, bo nie mieli możliwości
ich nabyć — wziąłby ich
ktoś w obronę. Środowisko
robotnicze, chłopskie, środo
wisko ludzi pracy, którzy nie
mieli możliwości stworzenia
dzieciom 'kulturalnej atmo
sfery, na wyższym poziomie.

Zgoda!. Ale oni nie tylko
niewiele wiedzą, nie tylko
mają takie, czy inne braki.
Oni nie chcą poszerzać swych
wiadomości, oni nie chcą usu
wać braków!. To przecież, jak •
im się wydaje, nie da im
doraźnych korzyści ma/terial-
nych.

Jest na Uczelni miejsce
wprost wymarzone do zbio
rowego pogłębiania wiedzy,
do zbiorowego korzystania z
dobrodziejstw kultury. Takim
miejscem jest Klub Studen
cki. Tu studenci mieliby oka
zję nadrobić dotkliwe i rażące
braki wychowania ,tu mieliby
możliwość encyklopedycznego
dokształcania się w tych dzie
dzinach wiedzy, które nie są
reprezentowane w programie
nauczania, tu mogliby zapo
znać się z pięknem sztuki.

Klub mógłby spełniać na
naszej technicznej uczelni ro
lę ośrodka 'studenckiej myśli
humanistycznej, ośrodka dys-
kusjii i ścierania poglądów,
a równocześnie mógłby być
miejscem odpoczynku i kul
turalnych rozrywek.

Czy Klub Studentów AGH
spełnia to tak ważne zadanie?
Najlepiej zobaczyć na miej
scu.

Duży pokój, pomysłowo
udekorowany. Na podwyższe
niu stoi fortepian, obok, nieco
niżej bufet nad którym zwi
sają  kolorowe lampki. Przy

Zbliża się koniec Roku Aka
demickiego. Wkrótce pożegna
mury Uczelni nowa grupa ab
solwentów. Urządzi się ko
mers, Dziekan da do ręki
dyplom i żegnajcie!

Pójdą do hut, do kopalń,
zajmą różne stanowiska. Po
wie się o nich — inteligencja
techniczna.

Co nowego wnoszą ci ludzie
do środowisk, gdzie przycho
dzi im pracować? Co dały im
lata studiów, poza pewnym
zasobem wiadomości inżynie
ryjno technicznych? Czy wno
szą nową myśl, inicjatywę,
zapał, młodość?.

Niestety, jak rzadko
0ile  częściej     natomiast
wsiąkają w nowe środowi
sko,  które miało mniejsze
możliwości  rozwoju intelek
tualnego, przybierają jego ma
niery, „równają w dół".

•Czy naprawdę równają w
dół?. Nasuwa się myśl, że
nie mają oni często do tego
istotnych powodów, ponieważ
w okresie studiów ich po
ziom intelektualny podniósł
się nieznacznie tylko ponad
poziom przeciętnego absol
wenta technikum.

Wydaje się, że główną przy
czyną zjawiska „posuchy in
telektualnej" jest u więk
szości studentów naszej Uczel
ni minimalistyczno-konsump-
cyjny stosunek do życia, ogra
niczony zakres zainteresowań
1wygodnictwo. Jakże wielu
studentów naszej Uczelni nie
zna zabytków Krakowa, nie
potrafi nic powiedzieć na te
mat malarstwa, filozofii, czy
geografii. Wyrastają na pół
inteligentów  z   dyplomem
ukończonych  studiów. Może
ktoś się obruszy, może powie,
że to przesada?. Przecież są
działacze harcerscy, klubowi,
są  miłośnicy teatru

młodzieży, kulturze i Klubie słów kilka

pamiętajmy: podstawą kultu
ry osobistej jest równowaga
wewnętrzna. Idealista powie
działby: równowaga ducha.
Niech mu będzie. Jak dojść
do tej równowagi? Droga nie
jest, być może, łatwa. Ale
jest droga. Na pewno.

Początek jej to: samokon
trola. Krytykujesz poziom o-
byczajów swego środowiska...
powoli, najpierw przyjrzyj
się samemu sobie. Myjesz ra
no twarz i ręce? Brawo! A o
uszach i zębach pamiętasz?
Na pewno? Twierdzisz, że to
warzysz, z którym mieszkasz
w domu akademickim jest
człowiekiem raczej niechluj
nym. Może. Uprzytomnij so
bie jednak, czy po wstaniu Z
łóżka ścielesz sobie starannie
łóżko, czy po umyciu opłu-
fcujesz starannie umywalnię,
czy paznokcie czyścisz po u-
myciu rąk, czy też może do
piero w czasie wykładu lub
w biurze? Twierdzisz, że ha
łas maltretuje twoje nerwy...
Tak, a czy idąc korytarzem
w uczelni, rozmawiasz cicho
z kolegą, czy może raczej
drzesz się jak opętany pod
drzwiami, za którymi twoi
profesorowie, czy asystenci
pracują? Oj, życie, życie!! Pa
miętajmy, że trudne jest ono
nie tylko dla nas, ale i dla
naszych sąsiadów. Szanujmy
się więc. Oto i już drugie ha
sło na drodze do równowa
gi.^ Na razie dosyć. Jeśli u-
ważacie, że felieton na temat
kultury osobistej i kultury to
warzyskiej, przyda się wa
szym sąsiadom — sami prze
czytajcie także i felieton na
stępny.

lec pokusie filozofowania,
trzymałem się ciągle tego
schematu.

Proszę: narzekacie, że świat
i ludzie, którzy was otaczają,
są brutalni, bezwzględni w
walce o własną wygodę,
chamscy.

Dobrze — co zrobiliście sa
mi dla ukulturalnienia dnia
powszedniego?

Szukacie u kolegów, profe
sorów, przechodniów, towa
rzyszy podróży uśmiechu,
grzecznego słowa, cywilizowa
nych odruchów...

Szukacie, i dobrze, że szu
kacie. Ale czy poszukując, pa
miętacie, że przede wszyst
kim was młodych obowiązuje
„nawyk" uprzejmości? Chce
cie uwagi dla własnych ner
wów. Zgoda. Ale czy na pe
wno w chwili pierwszego
złego refleksu zamiast kląć
— uśmiechacie się właśnie?
Nadepnął was ktoś nieumy
ślnie w tramwaju, przepro
sił, albo i nie przeprosił —
nie, koledzy, to jeszcze nie
sygnał złego dnia. U-
śmiechnijcie się. Jeśli was
ktoś przeprosi, powiedzcie:
nic nie szkodzi, jest tłok —
ból mojego odciska nie zaha
muje naszej jazdy i jakoś
dojedziemy do pracy. Stop.

Praca. Jak zachowywać się
w pracy w stosunku do sze
fa, kolegów, koleżanek? I jak
na uczelni? A jak na wcza
sach? Pytania, pytania, pyta
nia. Wiem, odpowiedzi na te
pytania interesują i Was, czy
telnicy. Dobrze. Postaram się
0to, żeby i następne felie
tony były odpowiedzią na te
1inne bardziej skomplikowa
ne kwestie. Powoli. Na razie

ciemne ubranie. Tak jak gó
ra musi być jasna (koszula,
chusteczka) — tak dół: czar
ny. Żółte buty nosi się tylko
do ubrań spacerowych. Bu
tów popielatych, śmietanko
wych i temu podobnych, któ
rymi darzy nas nasza szew
ska konfekcja, w ogóle się
nie nosi. Stop!

Pierwszy bal. Czystość cia
ła, szat i uczuć. Tak, i uczuć
także.

Pamiętajmy, że jest to o-
kazja, która daje nam olbrzy
mie możliwości. Dla dobra
pamięci Miną lata i lat dzie
siątki, a wspomnienie pierw
szego sukcesu towarzyskiego,
uczuciowego trwać będzie nie
naruszone... .

Po prelekcji miałem przed
sobą kilkanaście kartek. Z
biegiem tygodni przychodziły
do mnie do domu nawet li
sty. Co było w kartkach, co
było w tych listach? Uwagi,
zwierzenia, pytania, pytania i
jeszcze pytania. Ułatwiły mi
one dalszy ciąg wykładów.
Z uwag, pytań i zwierzeń wy
łaniał się trud początku ży
cia w towarzystwie, w śro
dowisku, w społeczeństwie,
w miłości.

Proponowany w myślach
schemat wykładów obrastał
coraz to nową naprawdę ludz
ką sprawą. Ale żeby nie u-

ności lekcji tańca. Ile tu ży
ciowej anegdoty! Tylko mło
dzież bardzo płytka, bardzo
lekkomyślna przeskoczy to o-
gniwo, nie uraczywszy się
wspaniałą urodą począt
ku!

Ale oto, dobrze przygoto
wani, udajemy się na pierw
szy bal — co zrobić teraz „o-
koło siebie', żeby impreza ta
wypadła dla nas najpomyśl
niej? Co zrobić, żeby nasza
uroda w zaczątku, nie wyda
ła się urodą w abstrakcji?
Przede wszystkim biel, tak,
śnieżna biel koszuli, jasny
krawat i znowu w górnej kie
szonce tylko biała chustecz
ka.'... Przyzwyczajcie się po
woli do tej myśli, że elegan
cki mężczyzna przy każdej u-
roczystej, czy też tylko przy
jemnej okazji wkłada zawsze
białą koszulę. I nie otwiera
jej pod szyją nawet wtedy,
gdy czuje się zmęczony. Od
nonszalancji tylko krok do
niechlujstwa. Nie pokazujcie
śuńatu swoich dekoltów, to
konkurencji z kobietami nie
macie żadnych szans. Stop!

Pierwszy bal. Jeśli pozwa
lają wam na to warunki ma
terialne, sprawcie sobie smo
king. Młodemu lepiej w smo
kingu dwurzędowym. A jeśli
was nie stać na to — wypra
sujcie sobie starannie wasze

Kiedy przed kilku miesią
cami zwrócił się do mnie
przedstawiciel naszego, kra
kowskiego Domu Kultury z
propozycją, żebym w głównej
sali odczytowej wygłosił cykl
prelekcji na temat kultury
osobistej i towarzyskiej współ
czesnego człowieka, najpierw
bardzo się zdziwiłem, potem
zacząłem się bronić, potem
rozmyślać...

Namyśliłem się. Sprawa ma
swój psychologiczny i spo
łeczny sens. Trzeba próbować:
może ktoś przyjdzie posłu
chać, może nawet pewne uwa
gi weźmie sobie do serco.
Ale czy przyjdzie? Tak, to
było dla mnie narazie naj
ciekawsze. Bo co innego in
tymna korespondencja z re
daktorką ^rzekroju", a co
innego otwarta, wielka sala
audytoryjna! Szedłem więc na
pierwszą prelekcję z pewnego
rodzaju tremą.

Już na schodach potoitoł
mnie organizator imprezy z
z miną, która przypomniała
mi mojego przedwojennego
impresaria kabaretowego.

Trzeba wiedzieć, że miałem
raczej zawsze szczęście do
łmpresarióto optymistów^. Tak
— i ten zawiódł. Psycholo
gicznie. Był dobrej myśli.
U kasy przed salą odczytową
stała długa „kolejka". Chioy-
ciło.

Nie miałem jasnego planu
działania. Rzecz była notoa
pod każdym względem. Spoj
rzałem na toybitną salę —
przeważała młodzież.

A więc trzeba mówić dla
młodzieży. Okazali praktyczną
gotowość wychowywania
siei Zjawisko pozyt^wne...

Od czego zacząć? Przez
chuńlę spokojnie obserwo
wałem twarze, oczy. Nie, na-

' pewno znikoma część tych
oczu domaga się sensacji.
Większość młodych ludzi chce
od nas poważnych, praktycz
nych rad... żeby życie było
ładne. Żeby ich życie było
ładniejsze, przyjemniejsze, ani
żeli życie ich rodziców. Zgoda.
Zaczniemy od kultury uczuć.
Na świecie był  karnawał.

Koleżanki i koledzy, skoro
przyszliście tu aż tak licznie,
to napewno także dlatego, że
doceniacie na przykład wagę
pierwszego tańca. To znaczy,
że rozumiecie i to: taniec to
nie tylko umiejętność gim
nastyczna, czy natręt artysty
czna, ale i psychologia. Na
peumo.

Nie uda się człowiekowi
pierwszy i drugi bal — i kom
pleks gotów w zarodku.

Może się zacząć długa i
przykra wersja na temat wła
snej niezdarności, nieumieję
tności postępowania z kobie
tami. A kobieta to i tak obie
ktywnie rzecz biorąc, zjawisko
trudne, dokuczliwe...

Lepiej więc przygotować się
dobrze na to jeszcze jedno
spotkanie różnorodnego ży
cia. Pierwsza rozsądna zapo
biegliwość poioinna nas za
prowadzić na lekcje tańca.
Tak. Lepiej samemu nie ry
zykować — niech ktoś poka
że, oswoi, zapewni. Na lek
cjach, tak jak na lekcjach:
wszelkie potknięcia nie są
kompromitujące... Lekcje tań
ca mają poza tym swoją tra- ^
dycję, mają także swoją pię
kną dokumentację. Przeczy
tajcie sobie beletrystykę ze
źródeł dziewiętnastego wieku,
ile opisów wielcy pisarze po
święcili budzącym się uczu
ciom właśnie wśród okolicz

Felieton w imię nadziei
(napisany specjalnie dla ^Wektora")

Stefan . Ottuinoirskif

KULTURA OSOBISTA

SPRAWY • MŁODZIEŻY O KULTURY • WYCHOWANIA
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W KLUBIE STUDENCKIM
— Odwal się z wykładem chemii! Teraz właśnie Felek

będzie się wykładał!Rys  zgrześ.

zatorów klubu dochodzę do
wniosku, że nie oni ponoszą
winę za obecny stan rzeczy.
Winna jest specyfika środo
wiska, 'winna jest taka, a nie
inna postawa studentów.

Czy jest ktoś w stanie prze
łamać beznadziejną drętwotę
naszej młodzieży? Czy jest
ktoś w stanie pokazać jej
oszałamiające perspektywy
wiedzy i piękna? Czy ocknie
się ona z bierności i przy-
ziemności? A może jednak
znajdą się tacy, którzy ogar
nięci głodem wiedzy i piękna
pójdą przeciw prądowi i por
wą za sobą innych?

Niech ich miejscem spot
kania stanie się Klub Stu
dentów AGH.

Wacław Kowalski

(dokończenie ze str.,7)

nada ton dyskusji, zacznie się
jakieś ożywienie, będzie na
przyszłość nadzieja odrodze
nia.

Jesteśmy przeciążeni pracą
administracyjną. Bardzo przy
dałby się choć jeden półetat.
Ile mamy kłopotu choćby
z otrzymaniem obiecanych
szyb i chodników..

Nie staracie się nawiązać
kontaktu z przychodzącymi
do klubu studentami? — py
tam.

• Nie da rady. Piją kawę,
a kiedy nie ma nikogo z ak
tywu wyciągają karty lub
grają w patyki. Może gdyby
Klub otrzymał telewizor, sku
piłby on większą uwagę i wy
eliminował   plagę  karpianą?.

Słuchając zwierzeń organi

nie wodzów, brakowało żoł
nierzy. Skończyło się na tym,
że wszyscy się rozeszli. Bra
kowało wytrwałości, a przede
wszystkim nie chciało się sa
memu grzebać w książkach,
przygotowywać do dyskusji.

Okazuje się więc, że wśród
naszych studentów możnaby
wyróżnić trzy grupy. Pierw
sza — większa, która nie chce
nawet odbierać przeżutych
przez prelegenta, wiadomości
na różnego rodzaju odczytach
i prelekcjach. 'Zakres ich za
interesowań ogranicza się do
kant i zabaw.

Druga grupa, znacznie
mniejsza, którą stać jeszcze
na zjadanie szczególnie sma
kowicie przyrządzonych po
traw w formie atrakcyjnych
imprez, którą jednak już nie
stać na samodzielne zdoby
wanie pokarmu duchowego.

Tylko niewielu studentów
posiada „koniki intelektual
ne", są to przeważnie samot
nicy i indywidualiści. Wśród
młodszych roczników brak
jest niemal zupełnie jakichś
szerszych zainteresowań.

My jesteśmy wszyscy z
czwartego roku.... mówi Flor-
kowski. Wkrótce odchodzimy.
Co będzie potem?

Rzucić teraz spotkanie z
mniej znanym literatem, to
znaczy z góry oczekiwać
przegranej — tłumaczy Sa-
wicki. Może rozbudziłby za
interesowania studentów ra
diowęzeł, odczytując wybra
ne utwory poetów czy no
welistów?
Opłacamy prelegentów, przy
chodzi 6 osób i klapa
Czyż nie ma na Uczelni ludzi
z pasją? — w głosie Florkow-
skiego czai się nutka rozpa
czy. Gdyby przyszła do nas
choć 'mała grupka ludzi, która

0  młodzieży,  kulturze i Klubie  stów kilka

TV Sesji Naukowej połączonejmatem Sesji był m. in. do
zę Zjazdem Wychowankówrobek radzieckich nauk tech-
Uczelni. W obradach wzięlinicznych i związany z tym
udział  uczeni radzieccy. Te-postęp nauki polskiej.

OSTATNIE  WIADOMOŚCI:

W dniach 14 i 15 czerwca
w AGH toczyły Się obrady

do przyjęcia przez przeciętnego słuchacza
i widza, stwarzają odczucie krzywdy ludzkiej.
Bolesną ironią wobec bohaterskiej bezsiły
narodu jest symboliczny „order podwiązki"
u dwóch aktorów; drzewo, uparcie padające

-na postać aktora wygłaszającego wiersze —
chwyt inscenizacji Krygiera — daje się zro
zumieć, jako śmierć, która stanęła na prze
szkodzie twórczemu życiu Baczyńskiego.

Dobra ilustracja muzyczna i nie schema
tyczne odtworzenie tekstu przyczynia się do
pewnej pozornej lekkości akcji, co w niektó
rych cięższych momentach staje się nieod
zowne dla ciągłego kontaktu sceny z widow
nią.

W grze, którą na podstwie porównania
z poprzednimi pozycjami repertuaru teatru
trzeba ocenić korzystnie, aktorzy stają się
coraz bardziej dojrzali, zanika skrępowanie
i sztuczność, co dokumentuje wyraźne postę
py. Swoją drogą, obsada premierowa „Serca
jak obłok" była chyba najlepsza na jaką stać
obecnie teatr, ale nie umniejsza to przecież
opinii o grze zespołu.

Niewątpliwie najbardziej podobał się Zbi
gniew Horawa z gitarą w rolr pieśniarza-
narratora, która wymagała dużego skupienia
i różnorodnego jej wypracowania. Pozostałe
kreacje w obsadzie Ireny Wolłen, Jacka Bu-
trymowicza i Krzysztofa Kumora — popraw
ne, z tym, że u tego ostatniego wyraźnie
szwankuje dykcja i utrzymanie naturalnej
swobody.

Przeniesienie na deski sceniczne ciekawej
poezji przedwcześnie zmarłego poety (K. K.
Baczyński zginął w powstaniu warszawskim
jako podchorąży 4 sierpnia 1944, mając lat 23),
jest dużą zasługą reżysera i całego zespołu
tym bardziej, że zostało ono dokonane w na
prawdę udanej formie; za co należą się te
atrowi słowa pochwały.

• „Teatr 38". Krzysztof Baczyński: „Serce
jak obłok". Widowisko w dwóch częściach.
Scenografia, reżyseria i inscenizacja Walde
mar Krygier.a. Szypulski

Wiatr drzewa spienia. Ziemia dojrzała.
Kłosy brzuch ciężki w górę unoszą,
i tylko chmury — palcom czy kłosom
podobne — suną drapieżnie w mrok.
Ziemia owoców pełna po brzegi,
kipi sytością jak wielka misa.
Tylko ze świerków na polu zwisa
głowa obcięta strasząc jak krzyk.

Nas nauczono: nie ma litości.
Po nocach śni się brat, który zginął,
któremu oczy żywcem wykłuto,
któremu kości kijem złamano;
i drąży ciężko bolesne dłuto,
nadyma oczy jak bąble — krew.

I tak staniemy na wozach, czołgach,
na samolotach, na rumowisku,
gdzie po nas, ciszy wąż się przeczołga,
gdzie zimny potop omyje nas,    ^
nie wiedząc: stoi, czy płynie czas.
Jak obce miasta z głębin kopane,
popielejące ludzkie pokłady
na wznak leżące, stojące wzwyż,
nie wiedząc, czy my karty Iliady
rzeźbione ogniem w błyszczącym złocie,
czy nam postawią z litości chociaż
nad grobem krzyż.

(Z wiersza ,^okolenie" — 1943)

Młoda poezja Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego doczekała się w Krakowie adaptacji
scenicznej. Sama, będąc jeszcze raczej nie-
skrystalizowanym pomieszaniem elementów
symbolizmu i wpływów poezji nowoczesnej,
współczesnej autorowi, dzięki umiejętnemu
podaniu najcharakterystyczniejszych i naj
bardziej dojrzałych rzeczy z jego twórczości,
dała się poznać z b. ciekawej strony.

Baczyński w „Teatrze 38" ukazuje się jako
poeta inteligentny, wrażliwy na przyrodę, na
baśniowy świat — służący mu często do
wyrażenia w przenośni uczuć osobistych,
a przede wszystkim wrażliwy na grozę woj
ny i śmierci. Jego metafory, niekiedy trudne
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WEKTOR

Czorsztyn — Niedzica —
Krościenko — samochodem
lub autobusem .wzgd. pocią
giem i autobusem. Tzw. raj
zabytków i dzieł sztuki lu
dowej. Należy tu wymienić
kościółki drewniane: Łopusz-
na, Harklowa, Dębno, Manio
wy oraz kościół murowany
w Frydmanie (3 km od szosy

-za Dębnem). Obiektem szcze
gólnie zasługującym na zwie
dzenie jest kościółek drew
niany w Dębnie z 2 poł.
XV w. Ściany, stropy oraz
niektóre sprzęty bogato po
lichromowane (1500 r.)

Zamek Czorsztyński — zbu
dowany na skale nad Dunaj
cem. Istniejący już w XIII w.
jako gród obronny, a później
.(w. XIV) rozbudowany przez
Kazimierza Wk. jako jeden
Z obronnych zamków, strze
gących południowych granic
Polski. Od końca XVIII w.
w ruinie. Wspaniały punkt
widokowy.

Zamek w Niedzicy — wznie
siony na pocz. "w. XIV na

"wysokim, skalistym wzgórzu
na prawym brzegu Dunajca.
Odrestaurowany, rozszerzony
i ozdobiony w 1601 r. Złożony
z zamku górnego, średniowie
cznego od pn.-wschodu (dziś
w ruinie) i zamku dolnego
od pd.-zach., przebudowanego
w stylu renesansowym.
Zwróćcie uwagę na śliczne
położenie zamku, bramę wja
zdową resztę objaśni opro
wadzający przewodnik. Na
stromej skale między szczy
tem Trzech Koron i Sokolicy
zachowały się nikłe resztki
zamku pienińskiego zwanego
zameczkiem tał. Kingi. W XIII
w. w czasie napadów tatar
skich służył on za schronie
nie dworu polskiego. Zrujno
wany w XV w. prawdopodob
nie przez husytów.(

Trasy wycieczkowe:
1) Czorsztyn — Szczawnica

— spływ łodziami (40 zł).
Nieciekawy przez 2 godziny,
ale potem...! Sami kiedyś zo
baczycie!
. 2) Czorsztyn — Trzy Koro
ny — Sokolica — Szczawni
ca (wycieczka przez Pieniny .
dłuższa).

3)Czorsztyn — Trzy Koro
ny  —  Krościenko  (Dom
AGH) (-^ycieczka krótsza).

4)Ostatnie dwie wycieczki
w- odwrotnym kierunku.

5)Krościenko — Lubań —
Czorsztyn lub odwrotnie.

D. Gapińska

Po całym Podhalu rozrzu
cane są drewniane kościółki,
dzwonnice, kapliczki przy
drożne, stanowiące cenne za
bytki architektury drewnia-
nej.

Z dzisiejszych planów wy-
Tam najpiękniej i najprzy-
łączyliśmy Zakopane i Tatry,
jemniej jest we wrześniu
(mało ludzi).

A więc zaczynamy:
•Kraków — Orawka — Ja
błonka — Zubrzyca Górna —
Krowiarki — dojazd samo
chodem lub autobusem —
powrót: Lipnica Górna — Ja
błonka — Kraków.

Uwaga: szosa do Jabłonki
doskonała, egzotyczna i dzika
pod Babią Górą.

Cała Orawa stanowi cieka
wy zakątek kraju mało od
wiedzany przez turystów. Cie
kawy — ze względu na spe
cyficzny charakter (przeja
wiający się specjalnie w bu-

•downictwie), który jest wyni
kiem silnych .wpływów sło-

•wackich.
Po drodze zwiedzamy:
Orawka: drewniany kościół

parafialny z poł. XVII w.
Wnętrze i niektóre sprzęty
ozdobione bogatą polichro
mią, wykonaną w 1711 r.
ostatnio, odnawiana.

Zubrzyca Górna: drewnia-^
ny dworek Maniaków (1874 r.),
obiekt  muzealny. W izbach
szereg  starych  mebli,  szty
chów, obrazów na szkle.

Obok dworku stara ow
czarnia i przeniesiona z
Podwilku zabytkowa karczma,
użytkowana obecnie jako
schronisko PTTK.
• Trasy turystyczne jedno
dniowe (wraz z dojazdem i
powrotem):
•1.    Krowiarki — Sokolica
—Babia Góra (widok na du
że sztuczne jezioro po stro
pie słowackiej).   — Lipnica
Górna

2.Krowiarki — Sokolica
—Babia Góra — Markowe
Szczawiny  (Schron.  PTTK)
—Krowiarki  — Zubrzyca
Górna (Schron. PTTK).

3.Krowiarki — Polica —
—Hala Krupowa .— Jorda
nów lub Juszczyn — (powrót
pociągiem).

Kraków — Rabka — Nowy
Targ — Kraków — pociągiem
lub samochodem. Jeśli pocią
giem to nocą lub poprzedniego
dnia i nocleg w Rabce (schro
nisko PTTK przy stacji kole
jowej).

W Rabce zwiedzamy: sta
ry drewniany kościół, oto
czony murem (1606), odna
wiany. Wnętrze polichromo
wane (1802). W spodzie wie
ży Muzeum Reg^onalne im.
W. Orkana, z okazami sztuki
kościelnej, ceramiki ludowej,
Sprzętów użytku domowego,
przedmiotów obrzędowych i
innymi zebranymi w Rabce
1 •wsiach okolicznych.
" Trasy turystyczne jedno
dniowe:

1. Rabka — Stare Wierchy
—Turbacz — Nowy Targ
•2. Rabka — Luboń Wk —
•— Luboń Mł — Naprawa —
— autostopem do Krakowa

3. Podjazd z Rabki do Kasi-
ny (pociągiem lub samocho
dem) — Snieżnica — Ćwi-
łin — Czarny Dział — Msza
na Dolna — powrót pociągiem •

Kraków — Nowy Targ —

Baczyński w „Teatrze 38"Co robimy w niedzielę ?
Kończą się zajęcia, jeszcze sesga (wcale zresztą przykra,

prawda?) ale i to się wreszcie skończy. Czas więc zasta
nowić się znowu — bo w zeszłym roku też pisaliśmy na
ten temat — jak spędzimy czas odpoczynku, czy choćby
jakąś niedzielę wyrwaną z szału nauki.

Niezależnie od tzw. okazji, które trzeba zawsze wyko
rzystać, np. jakaś wycieczka ze znajomymi samochodem
z ich firmy, czy samochodem AGH, dobrze jest zaplanować
sobie ramowo cykl „wypadów w teren". Oczywiście naj
bardziej pociąga nas turystyka górska, a czasem nawet
wysokogórska i wspinaczki. Omówmy więc dzjś krótko
tereny Podhala, które są najbaa?dziej wymarzonym celem
takich wypadów. Podamy tu kilka atrakcyjnych tras wy
cieczkowych górskich i równocześnie napiszemy Wam co
warto koniecznie zwiedzić z zabytków, obok których mo
żecie przechodzić lub przejeżdżać.


