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kować twierdzenie, że im wię
ksza produkcja materiałów za
stępczych, tym większa produk
cja stali.

•Na eksporcie wyrobów wal- •
cowanych  zarabiamy  średno
30—40 procent, np. koszt produ
kcji 1 tony szyn wynosi 98 da-
larów, cena 1 tony szyn na ryn
ku światowym — 138 dolarów.
Zysk obliczcie sobie sami. Ład
ny, prawda? — Albo: wytrze
bienie lasów spowodowane za
potrzebowaniem na  kopalniaki
można b. poważnie  zmniejszyć
stosując w górnictwie obudowę
stalową.

•Ogółem  potrzebujemy  ok.
12 milionów ton stali rocznie.
Dwa lata temu wielkie piece
Huty im. Len:na były zadłużone
na 80 milj. zł, obecnie huta ta
produkuje najekonomiczniej   ze
wszystkich naszych hut.  Jakkol
wiek zasoby rud łęczyckich oka
zały się mniejsze niż się spo
dziewano,  to  jednak  wzrosły
^erspektywy po^zuki^awcze. .Po- ^  _,
za tym ludy łęczyckie, choć
uboższe, są jednak tańsze od
krzyworoskich.

9 Przewidywana jest rozbudo-
. wa huty alumin:um w Skawinie
i uruchomienie pr0dukcji tlenku
aluminium z surowców krajo
wych.   .„ ^'

9 Wobec ogromnego popytu na
rynkach światowych na wszelkie
go rodzaju kopaliny, wszystkie
kraje inwestują z kredytów, a
surowce sprzedają za goówkę.
My zaś dotychczas robiliśmy
odwrotnie.

9 Produkujemy ok. 8 miliardy
cegieł rocznie, zaś np. NRF
cztery razy tyle, mając 2,5 raza
więcej ludności. Budynek żelbe
tonowy jest 3 razy tańszy od
budynku ze szkieletem stalowym

9 Wiceministrowie: Krupiński
i Kaim przeliczali wszystko na
dolary, a wiceminister Grzymek
na... cegły.

9 W czasie trwania sesji na
ukowej obrady przebiegały ^ów
nolegle w jedenastu podsekcjach.
Ogółem wygłoszono 71 referatów
i komunikatów naukowych. Ra
ziła niska frekwencja uczestni
ków zjazdu na salach obrad.
Niemalże nie widziało się stu
dentów. Czyżby spadek zainte
resowań naukowych?

9 Zjazd udał się, nasi starsi -
koledzy powrócili do swojej
pracy świadomi, że nie zawsze
dzieje się dobrze w naszym
przemyśle. Wiedzą oni jednak,
że poprawa istniejących stosun
ków zależy w obecnej chw'li
tylko od nich, od ich ofiarnej,
pełnej trudu ipracy. Takim sa
mym poczuciem odpow'edzialno-
ści powinniśmy się przejąć i my,
studenci i pracownicy AGH.

„Motorem  pracy  nau^owej
jest temat .który wysuwa życie."

Zanotowali:
A. CZUBAK, M. MAJ

(Olgierda Budrewicza). Przewa
żały „Wartburgi", „Ify" i „War
szawy".

•Na Sesji Plenarnej w sobotę
16. II. 57. wygłoszono trzy re- '
ftraty generalne: Wicemin. prof.
dr  inż.  B. Krupiński, przew.
Państw. Rady Górniczej — „Za
gadnienie budowy kopalń w gór
nictwie polskim", Wicemin. mgr
inż. F. Kaim — „Rozwój hutni
ctwa w II-giej 5-latce i zadania
AGH", Wicemin. piof. dr inż.
J. Grzymek — „Linie rozwojowe
produkcji materiałów budowla
nych na tle ekonomicznych wy
magań kraju".
9 Oto niektóre dane rzeczowe
i liczbowe zanotowane na sesji
plenarnej:

Zasoby siarki: ok. 100 milj.
ton, planowana produkcja: 1 mi
lion ton rocznie. Produkcja soli
ma być podwojona w 5-latce,
to samo dotyczy miedzi. Powsta
nie 10 kopalń rud nredzi, 3 od
krywki siarki, 5 odkrywek wę
gla brunatnego. Produkcja cyn
ku wzrośnie z 4,5 milj. ton na
9 milj. ton rocznie. Mamy ok.
I-go miliarda ton zasobów wę
gla brunatnego.
•Światowa  produkcja  stali
wzrosła w stosunku do 1938 ro
ku przeszło 2-krotnie. Produkcja
stali wzrasta w NRF o 38 proc.
rocznie, a w USA nawet o 100
procent. Wzrost  produkcji  mas
plastycznych, aluminium i ma
gnezu  nie  zmniejsza  wzrcstu
produkcji stali. Można zaryzy

zyjnej całki „rysunki", ciemne
plamy na biało pomalowanej
ścianie.

Złośliwość rodzi pomysł po
malowania ścian farbą olejną
zmieszaną z tłuczonym szkłem,
a wtedy slogan: „mój palec
świadczy o mnie" — miałby

ogromną wymowę.
Patrz w tył! — Patrzysz

i wstydzisz się za tych, których
chwilowe odosobnienie pozbawia
wstydu, tym bardziej, że to są
studenci!

W domach akademickich moż
na znaleźć rzeczowe dowody bez
myślności i wandalizmu. Poła
mane krzesła — wskutek dzikich
akrobacji, zniszczone szafy, po
rozbijane gniazdka głośników,
zepsute kuchenki gazowe, popa
lone koce przekonają cię, że tu
mieszkają wandale. Wyrzucane
za okno na głowy przypadko
wych przechodniów butelki, roz
bijając się z brzękiem, sygnali
zują o dobrym humorze studen
tów oblewających „oblany1'
ewent. zdany egzamin, pijących
z okazji „Matki Boskiej Pie
niężnej", lub kataru kolegi.

Sprowadzona do domu akade
mickiego  panienka, upita,  za-

(dokończenie na stronie 2)

łeczny — on w wielu wypad
kach dyktował, kto powinien
zdać egzamin.

Gzy kiedyś w jakiejś komisji,
ktoś z członków tego wstępnego
przesiewacza, spróbował ocenić
inteligencję delikwenta będącą
lepszą gwarancją jakości przy
szłego inżyniera niż najlepsza
opinia?

Czy profesorowie i asystenci
starali się przełamać prymityw
ny schematyzm wyrażania myśli
przez studentów podczas kolo
kwiów i egzaminów?

Ilu profesorów zwracało uwa
gę i wymagało chociażby pseu-
do-literackiego języka? A po
co? — Niejeden zapyta: prze
cież uczelnia techniczna, to nie
Uniwersytet Jagielloński! Tole
rowanie tego stanu prowadziło
i dzisiaj prowadzi do kalectwa
językowego, do zachwaszczania
mowy polskiej.

Nie można dążyć do tego, aby
inżynier był tylko rzemieślni
kiem o wysokich (a jakże!) kwa
lifikacjach. Inżynier powinien
oprócz obowiązków wynikają
cych z zajmowanego stanowiska,
spełniać rolę szlachetnego ka
mienia, docierającego kultural
nie chropowate otoczenie. Powi-

•Śmiało można stwierdzić, że
Zjazd udał się. Ilość gości prze
kroczyła  oczekiwania Komitę.u
Organizacyjnego.  Wspomnienia,
chociaż różnie rozmieszczone w
czasie, jednak łączą, tem_*yka
referatów — mniej.  Świadczył
o tym stały ubytek słuchaczy w
miarę upływu czasu obrad.
•Na placu przed wejściem do
głównego gmachu zaparkowano
kilkadziesiąt  samochodów. Nie
które wozy z braku miejsca sta
ły nawet na jezdni przy krawęż
niku. Okolice  Akademii przy
brały wygląd mogący służyć za
ilustrację do artykułów o mo
toryzacji w zachodniej  Europie

nien dawać sobie radę z proble
mami technicznymi i podstawo
wymi problemami kulturalnymi.

PATRZ W TYŁ
Jaki poziom kulturalny re

prezentuje młodzież? Na to py
tanie łatwo odpowiedzieć oglą
dając gabinety opatrzone sym
bolem „00". Wystarczy prze
czytać „złote myśli" wypisywane
na ścianach tego przybytku, wy
starczy oglądnąć rysunki. Patrz
w bok! — Patrzysz i widzisz
obok fizycznego wzoru i fanta-

wiele kościotrupów po^tycznych.
Wystarczyło, że ojciec był przo
downikiem pracy, działaczem
partyjnym, biednym małorolnym
chłopem, kościuszkowskim boha
terem II wojny światowej, u-
czestnikiem strajków przed 1939
rokiem, itp., itd., aby komisja
kwalifikująca kandydatów na
studia przyjęła syna w poczet-
studentów, egzekwując przy tym
wiadomości będące tylko formal
nością.

Nauka niejednemu szła ciężko,
lecz od czego był czynnik spo-

PROSTACZKI
Wyższe uczelnie techniczne

według wzorów znanego pocho
dzenia, rozpoczęły kilkanaście
lat temu swoją działalność, sto
sując zalecane kryteria warun
kujące przyjęcie kandydata na
wyższe studia. Mijały lata, przez
szeroko otwarte wrota uczelni
wchodzili studenci, wychodzili
inżynierowie i magistrowie.
Wchłaniały ich fabryki, huty
kopalnie, biura konstrukcyjne.
Szli niosąc z sobą świeżo zdo
byte, wiadomości techniczne, go
rące młodzieńcze serce, oraz
przysłowiową pustą kieszeń. Zaj
mowali odpowiedzialne stanowi
ska, stawali bezradnie przed
wieloma problemami, byli nie
jednokrotnie wyrocznią rozstrzy
gającą najrozmaitsze spory.

Przyjmowali w swoich gabi
netach robotników, rozmawiali
*~EiiVTi~ii^jLlcscTcj'5Zi/'wiitr'oar- *
dzo rzadko serdecznie. Nie umie
li znaleźć się w towarzystwie
złożonym z prawników, lekarzy,
architektów i innych „osobisto
ści*' małego miasteczka. A z ta
kich właśnie jednostek składa
się inteligencja wielu miaste
czek, do której chce się dostać
młody inżynier. O czym z nimi
rozmawiać? O wałach?... cylin
drach?... diwigarach? — Nie! —
Tego nie zrozumią. A o czym? —
o pogodzie?

A może o... tak! — właśnie
nie ma o czym rozmawiać. Nie
dwuznaczna ironia, z kłócą in
żynier spotkał się nawet przy
stoliku brydżowym, upewniła go,
że nie dorósł do otoczenia. Nie
jedna wartościowa kobieta wsty
dziła się ich towarzystwa za bra
ki kulturalne i brak towarzyskiej
ogłady. Przykrości spotykały ich
często. Słyszało się jak ten i ów
mówił: „nasz inżynier jest fa
chowcem na zakładzie, a poza...,
zerem; Ale mi inżynier! — Mój
Jaś czytelniej od niego pisie,
mniej błędów robi, a jest do
piero w piątej khsie; powie
dział, że kościół Mariacki w
Krakowie jest w stylu... szpicza
stym."

To nasze wyższe uczelnie tech
niczne wyprodukowały z półfa
brykatów pochodzenia rcbotni-
czo-chłopsko-inteligenckiego nie
sławną serię inżynierów systemu
„prostaczek".

ZŁA METODA
Wymagania stawiane kandy

datom na wyższą uczelnię były
pozbawione szkieletu. Nie mam
na myśli szkieletu politycznego,
bo na naszych uczelniach było
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rantuje Kołom samodzielność i
kładzie kres praktykom prowa
dzenia studentów „za rąckę",
jak to miało miejsce w byłym
STN-ie. Wszystkie Koła zjedno
czone są w federacji czyli wła
śnie owym SNS-ie, koordynują
cym ich działalność.

—Czy w planach SNS-u leży
wydawanie własnego biuletynu?

—Tak jest. Rada Uczelniana
SNS ma zamiar wydawać b:u-
letyn naukowy, stanowiący prze
gląd pracy naukowej  członków
Stowarzyszenia. Pragniemy rów
nież wciągnąć do pracy w Ko
łach asystentów, oczywiście, o ile
oni sami wyrażą chęć po temu,
aby  zapewnić  Kolom ciągłość
pracy. Tak więc w zarysie wy
gląda struktura nowego towarzy
stwa. Uczyniono p:erwszy krok,
czekamy teraz na inicjatywę sa
mych studentów. Pracy jest dużo,
a tylko i wyłącznie studenci  mo
gą i będą decydować o charakte
rze swojej pracy naukowej.

—Jeżeli o  mnie chodzi  —
możesz na mnie liczyć. W tej
chwili idę zabisać się do Kola!
A jakie będą moje obowiązki
członkowskie?

Musisz:
a)złożyć pisemne zobowiąza

nie do pracy w Kole,
b)uczestn:czyć w pracach Koła

-   i imprezach przez Koło or
ganizowanych,

c)płacić  regularnie składki...
—Człowieku,  dosyć!  Lecę.

Cześć!

Koniec z komenderowaniem, cen
tralizacją, biurokracją. Ale, ale,
jak jest konkretnie z tym po
parciem finansowym?

—Na konferencji wyłoniono
delegację pod przewodnictwem
prof.  Stauba,  która  następnie
spotkała  się  z   wicem'n"s'rem
prof. Achmatowiczem celem omó
wienia form pomocy finansowej
dlc studenckich stowarzyszeń na
ukowych. Min. Achmatowicz za
proponował, aby działalność sto
warzyszeń   była   finan-owana
przez uczelnie, natomiast  Mini
sterstwo  finansowałoby  konfe
rencje międzyuczelniane i ogól
nokrajowe.

—A więc poparcie „góry" za
pewnione. No, a co ńę działo
tymczasem na naszym podwórku?

—Z początkiem bieżącego ro
ku akademickiego grupa działa
czy RU STN a mi nowic:e: inż.
R.' Ney. W. Gorazda, T. Pytlarz
i A. Maderak pr;y dileko idą
cym poparcu i pomocy Prorek
torów prof. Kamieńskiego i prof.
Olszaka. przystąpiła do organizo
wania Stowarzyszenia Naukowe
go Studentów AGH. Pnrę roz
poczęto od tworzenia Kół  Na
ukowych i opracowania ramowe
go statutu tych Kół, zatwi-rdzo-
nego ostatecznie w dn. 24. I.
1957 r.

Statut przewiduje organizowa
nie Kół na innych zasadach niż
dotychczas. Koło Naukowe ist
nieje tylko jedno przy każdym
wydziale, dzieli się natomiast na
sekcje, działające przy poszcze
gólnych Katedrach. Statut gwa

wały je ze swych funduszów ka
tedry. Nie rozwiązywało to jed
nak problemu, zważywszy, że ka
tedry dysponując ograniczonymi
dotacjami, same z trudnością
„opędzały" własne potrzeby. Po
za tym sami studenci w większo
ści niezbyt chętnie garnęli się
do pracy naukowej. Winę za ten
stan rzeczy ponosi zarówno do
tychczasowa Rada Uczelniana
STN, która nie mogła poszczycić
się opinią dobrego organizatora,
jak i katedry, które za mało in
teresowały się pracą studen'ów.

Na pocieszenie iedynie wypa
da dodać, że podobna sytuacja
wytworzyła się i na innych uczel
niach technicznych.

Pierwszą „jaskółką" nadcho
dzących reform i zmian organi
zacyjnych była konferencja STN
zorganizowana przez Politechni
kę Śląską w Gliwicach w paź
dzierniku 1956 r. z udziałem dy
rektora Departamentu Studiów
Technicznych inż. Szymań k:ego
i delegata KC PZPR, w której
z ramienia AGH uczestniczyli
inż. inż. St. Gorczyca. W. Go-
razda i A. Maderak. Na konfe
rencji tej podjęto szereg wnio
sków, które możnaby sp owadzić
do jednego generalnego: dać
studentom jak naj
większą samodzielność
przy tworzeniu stowa
rzyszeńnaukowych,
przy równoczesnym ti-
dzieleniu im poparcia
finansowego.

— Czyli „Róbcie co chcecie",
jak powiedział Rabełais. Brawo!

niejednokrotnie trudna i wyma
ga wieloletniej wprawy.- Ko a
Naukowe, te podstawowe komór--
ki organizacyjne SNS-u, dadzą
studentom możność zapoznania
się z aparaturą, a przede wszyst
kim „oswojenia"' się z urząd-e-
niami. Ponadto zadaniem Kół
Naukowych jest rozwijanie U
członków Kół pewnych cech,
znamionujących pracownika na
uki: systematyczności i obowiąz
kowości w pracy, skrupulatno
ści w wykonywaniu powi r o-
nych im zadań, samodzielności
twórczego kiytycyzmu, a n de
wszystko — umiejętności dziel >
nia się swą wiedzą i doświadcze
niem z innymi — poprzez wygła
szanie referatów i opracowywa
nie artykułów do biuletynów na
ukowych.

Są to główne cele „przyświeca
jące'1 działalności powstałego

"SNS-u.
—Pięknie. Ale czy istniejące

dotąd  Studenckie  Towarzystwo
Naukowe przy AGH zadań tych
nic spełniało?

—Niestety — nie. Wiele na
to  złożyło  się przyczyn. Jedną
z  najważniejszych był   jedn k
brak funduszów. Jest rzeczą ja
sną, że prace naukowe studen
tów muszą być przez kogoś fi
nansowane. Dotychczas finanso

—Dialog o SNS-ie? Cóż to
za skrót? .

—Skrót ten brzmi poprawnie:
SNS AGH i znaczy — „Stcwa-
rzyszenie  Naukowe  Stud'n'ów
Akademii Gó:n:czo-Hutniczej".

—Czyli po  p ostu  zmiana
szyldu — „Studenckie Towarzy
stwo Naukowe'' zamieniło się w
„Stowarzyszenie  Naukowe  Stu
dentów". Przybył  więc  jeszcze
jeden  „kwatek"  do  wiązanki
RZM-ów,  ZMS-ów, AZS-ów,
KOP-ów itd. itp.

—Nie.  Zmiana  nazwy  to
sprawa zgoła drugorzędna. Waż
niejsze są różnice w założen:ach
programowych  i  organizacyj
nych.

—Wiesz,  ja jestem scepty
kiem i materialistą. Mnie nie im
ponuje  fasadowość  organizacji,
walne zjazdy, biuletyny, sekre
tariaty. Co dla mnie najważniej
sze,  to: jakie korzyści da na
szym  studentom  nowopowstała
organizacja?

—Zacznijmy „ab ovo". Szyb
ki rozwój  przemysłu oparty na
postępie  technicznym wymaga
wykształcenia kadr  naukowców,
posiadających nie tylko wiedzę
teoretyczną,  ale  i  umiejętność
posługiwania  się   aparatami,
skomplikowanym sprzętem labo
ratoryjnym. Praca na nich jest
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Dialog o SNS-ie
Aleksander Madę rak

piękno, dostrzegać je w różnych
formach, powinna umieć prze
żywać je z pożytkiem dla siebie
i otoczenia. Kto tego nie po
trafi, a jest na wyższej uczelni,
zasługuje na miano pół-główka.

Dyskusje, samokształcenia, cią
głe uzupełnianie intelektualnych
braków, wgryzanie się w nie
zrozumiałe formy — doprowa
dziło niejednego studenta do
zerwania skorupy pleśni pokry
wającej drugą połowę głowy.

Każda przyczyna pociąga za
sobą pewien skutek — głęboka
i głęboko wbita myśl w wiele
mózgów studenckich. Ludzie, od
których dowiedzieliśmy się tej
obiektywnej prawdy piorąc swe
szaty w własnych brudach zmie
nili dziś barwę z wprawą kame
leona. Zamieniła się w mgławi
cę katedra podstaw marksizmu,
tylko ludzie zostali „przerabia
jąc" swoje dotychczasowe „narzę
dzie pracy" na inne, w ciszy bi
bliotek i gwarze kursów.

Czy można się im dziwić? —
Żyć przciez trzeba.

Gdzie byli zawodowi przewi-
dywacze uzbrojeni w potężną
naukę, gdy na uczelniach ro
dziły się przyczyny, które teraz
owocują nadzwyczaj skutecznie?
Nie było przewidziane w harmo
nogramie? — może nie było za
planowane? — Aha, nie było
funduszów!

Kto odpowiada za schorowaną
atmosferę uczelni? Czy płatni
przewidywacze o wysokich kwa
lifikacjach, bogatym doświad
czeniu i jeszcze bogatszej prze
szłości?

kreślą faktu istnienia ludzi go
dnych miana inteligenta, lecz
jest ich tak mało, że mimo naj
szczerszych chęci nie są w sta
nie przeciwdziałać rozrastające
mu się złu. Co robić? To nie
tylko tytuł znanej pracy Lenina,
ale również pytanie, na które
należy jaknajszybciej odpowie
dzieć!

• POŁ-GŁÓWKI

Wiadomości związane z przy
szłym zawodem, stanowią poło
wę umeblowania głowy, która
chce się później cieszyć uzna
niem i szacunkiem. Druga poło
wa winna być „wypełniona" w
granicach popularno-naukowych
zagadnieniami kulturalnymi. Po
winna ona umieć reagować na

(dokończenie ze str. 1)
spakaja pragnienia użycia i wy
życia się „złotego chłopca'1 na
oczach „złotych kolegów" za kil
ka złotych. Gdyby tyle płatków
śniegu spadło w ciągu jednego
dnia, ile przekleństw słyszał i
słucha dom akademicki — mie
libyśmy niezłą sannę.

Cóż, młodzież musi się wy-
szumieć.

Temu kto zarobi statystykę prze
czytanych książek z literatury
pięknej wśród studentów, z której
wynikało by, że przeciętnie stu
dent przeczytał jedną książkę
miesięcznie o objętości ponad
200 stron i będzie to zgodne
z prawdą — postawię pomnik
na własny koszt. '

Z wielu studentów chodzących
do kin, część idzie po to aby
podziwiać zgrabne nogi artystek,
przepaście dekoltów i uzupełniać
braki dźwiękowe podczas poca
łunków. Dla nich miernikiem
wartości filmu jest tylko po
wierzchnia obnażonego kobiece
go ciała.

Do teatrów i na koncerty stu
denci chodzą trochę częściej niż
do spowiedzi. Zwiedzanie mu
zeów, wystaw malarstwa, uczest
niczenie w odczytach popularno-
nauk. jest  równie przypadkowe

Czy istnieją wśród młodzieży
studenckiej grupki ludzi połą
czonych wspólnymi zaintereso
waniami z dziedziny literatury,
malarstwa, muzyki, filozofii,
astronomii — na to pytanie nie
potrafię odpowiedzieć definityw
nie, wszystkie obserwacje, wia
domości wskazują na to, że na
leżą one do okazów rzadkich.

Tr?y ófchzji eHTTail^ynr z*j
średnictwem waszego pisma za
apelować do ewentualnych kan
dydatów na wczasy zagraniczne,
żeby już teraz pomyśleli o pew
nych oszczędnościach, ponieważ
wyjazd taki związany jest z ko
sztami, które np. w ubiegłym
roku wynosiły 450 złotych plus
koszta przejazdu do granicy i po
powrocie od granicy do miejsca
zamieszkania. .

•         Rozmawiał: R. Zieliński

suwa się pytanie: Czy są jak'eś
realne perspektywy wyjazdu za
granicę w ramach wczasów czy
praktyk?

—Według nieoficjalnych da
nych z  Rady Naczelnej   pań
stwa demokracji ludowych wy
raziły już zgodę na wakacvjną
wym^anę studentów. Np. ZSRR
przyjmie 500, a CSR i NRD po
200 osób. Jest możliwość, że w
tym roku po raz pierwszy doj
dzie do skutku wrymiana studen
tów  z  państwami  zachodnimi.
Rada Naczelna prowadzi w tej
sprawie pertraktacje — w wy
padku Belgii zakończone sukce
sem. Sądzę, że młodzież z innych
państw też chętnie nawiąże z na
mi bliższy kontakt.

—Miejmy nadzieję, że spory
procent miejsc na wczasy zagra
niczne będzie zdobyczą naszej
Uczelni (chyba nam się należy),
lecz  chciałbym jeszcze na za
kończenie  zapvtać  w imien u
czytelników, jakie kryteria będą
podstawą przy typowaniu na wy
jazd za granicę?

—Z naszej  strony  przede
wszystkim postępy w nauce oraz
znajomość tradycji narodowych,
kultury i życia społeczno-gospo-
darczego Polski, gdvż w ub;e-
głym roku miały miejsce takie
paradoksalne, a zarazem kom
promitujące nas wypadki, że go
spodarze więcej wiedzieli o Pol
sce, niż... polscy studenci.

Przy omawian:u warunków
" wyjazdu trzeba wspomnieć, że ze

strony niektórych państw wysu
wane są żądania, by stud-nci
polscy przyjeżdżający w gościnę
znali język gospodarzy. ZSP
przeciwstawia się takim żąda
niom, proponując, aby dany ję
zyk musiał znać obowiązkowo
tylko kierownik grupy,

h^

—Po reorganizacji Wyd iału
Nauki  staramy  się  nawiązać
kontakt, na razie pisemny, z u-
czelniami zagranicznymi. W tym
celu wysłaliśmy szereg listów do
prawie wszystkich państw euro
pejskich i do Stanów Zjednoczo
nych z propozycjami wym'any
referatów naukowych, czasopism
studenckich,  technicznych  itp.
Otrzymaliśmy już pozytywną od
powiedź z  USA. Chcielibyśmy,
aby nawiązane kontakty drpra-
wadziły w przyszłości do wymia
ny osobowej. Dla koordynacji tej
akcji powstaje kolektyw współ-
p:acy z  zagranicą złożony ze
studentów znających języki obce.
Kolektywowi bezinteresowną po
moc zapewnili lektorzy, którzy
zresztą  już  nam pomogli przy
tłumaczeniu pierwszych listów.

Ciekawym novum jest zamiar
zorganizowania kasy pożyczko
wej dla studentów. W projekcie
regulaminu kasy przewidujemy,
że wkłady miesięczne wynosić
btdą pięć złotych, zaś jednora
zowa wpłata tzw. wpisowe —
dziesięć. Przy wystąpieniu z kasy
lub po ukończeniu studiów,
wkłady miesięczne zostaną zwró
cone. Jeszcze w bieżącym mie
siącu będzie rozpoczęty werbu
nek członków kasy.

—Jakie są plany dotyczące
akcji  wczasowo-turystycznej  w
ciągu obecnego roku?

—Na razie trudno ok-eślić,
gdyż wczasy wakacyjne są uza
leżnione od decyzji  Rady Na
czelnej,  która odpowiednie roz
dzielniki przyśle nam prawdo
podobnie dopiero w maju. Ogól
nie można powiedz:eć,  że bę
dziemy  raczej   nast^wieni  na
wczasy turystyczne. Rda Uczel
niana we własnym z?kresie do
łoży  starań,  by możliwie czę-

... sto- -*3g*ii^o\vać -jy.^ckrzk^nier
dzielne do najpiękniejszych
miejscowości w naszym woje
wództwie. Trudność sprawia
nam tylko to, że część fmndu-

' szów przeznaczonych na tury
stykę możemy wykorzystać do
piero w III kwartale. Chodzi tu
o fundusze z dotacji Uczelni z
gospodarstw pomocniczych.

— Chyba wszyscy studenci
marzą, aby zobaczyć, jak to jest
naprawdę za granicami naszego
państwa. W związku z tym na

jpp
Uczelni przeznaczone na akcję
kulturalną i socjalną.

Dla podniesienia p-o-entu
opłacanych składek ustal l:śmy
dwie ceny biletów na imprezy
organizowane przez ZSP, by
członkowie organizacji byli ma
terialnie zainteresowani w za
płaceniu składki. ,

— Niewątpliwie czyłelzików
zainteresowałyby zamierzenia Ra
dy Uczelnianej na najbliższą
przyszłość.

Z Przewodnczącym Rady
Uczelnianej ZSP kolegą Slani-
sławem Szewczykiem nie jest
wprawdzie tak trudno zrobić wy-
wad jak z jakimś min^strem,
lecz by go „złapać", trzeba się
jednak trochę nachodzić i na
czekać.

Ten trud jest już w tej chwili
poza mną. S'ed-ę nap^zeciw
Staśka (oficjalnie Przewodniczą
cego) i chcę zadać mu kilka py
tań, które naszym czytelnikom
pozwolą na zorientowanie s'ę
w problemach bieżącej pracy
ZSP w naszej Uczę'ni.

Przechodzę do pytań:
Jakie zmiany zaszły w struk

turze i formach pracv Zrzeszen:a
po Październiku i jakie znalazły
odbicie na AGH?

— Przedtem pracę ZSP cecho
wało odgórne dyrvgowan:e Ra
dami Uczelnianymi przez Radę
Naczelną ZSP i wszelkie inne
możliwe instancje, któ-e żądał^
różnego rodzaju miesięcznych,
kwartalnych i perspektywicznych
planów pracy. Zajęci stale pla
nowaniem musieliśmy silą rzeczy
zaniedbywać się w konkretnie ro
zumianej pracy. Fikcy"ne plany
pozostawały zawsze tylko... pla
nami. Teraz do Rady Naczelnej
wysyłamy periodyczne sprawo-
zdan-a z działalności po to, by
ją tylko zaznajomić z najważ
niejszymi pracami wykonywany
mi przez nas.

Ważną rzeczą jest usamodziel
nienie finansowe RU. Obecnie
sami decydujemy o przeznacze
niu pieniędzy wygospodarowa
nych na Uczelni, podcas gdy
dawniej tymi funduszami dyspo
nowała przede wszystkim Rada
Okręgowa nie zawsze licząca się
z naszym głosem. Na budżet RU
składają się składki członkow
skie, dochody z imprez i dotacje

^

za granicę
o tym i o innych sprawach mówi przewodniczący RUZSP

Czy pojedziemy na inczasy    Półgębkiem o półgłówkach
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Janusz Horzemskł  •

UWAGA!
Począwszy od nr 2-go „WEKTORY" można naby

wać wyłącznie w kioskach „Ruchu" w okolicy AGH
i gmachu na Krzemionkach oraz w sklepie „Ruchu"
Rynek Główny 32.

Inżynierowie— absolwenci AGH!
W najbliższym czasie można będzie zaprenumero

wać nasze pismo poprzez wszystkie placówki poczto-

Klub śl  Klub * Klub
Już od dłuższego czasu w lokalu b. Zarządów Wydziałowych

ZMP istnieje Klub Studencki. O ile w pierwszych dniach istnie--
nia Klubu na sali widziało się studentki i studentów siedzących
przy stolikach, popijających „pół czarnej'', rozmawiających
i przeglądających czasopisma, to dzisiaj można stwierdzić, że
Klub Studencki powinien się raczej nazywać Klubem Brydżowym.
Gość zatopiony w lekturze jest tam obecnie okazem bardzo
rzadkim.>t>

Nasuwa się pytanie. — Czy taki stan rzeczy będzie trwał
dalej? — Otóż nie. Klub po przejęciu nad nim patronatu przez
ZSP chce teraz złapać drugi oddech i rozszerzyć swoją działal
ność. Kolega Zdzisiek Florkowski kierujący pracą klubu, oraz
koleżanki: Krysia Zaiewska i Rysia Stasiaczek dzielnie mu do
tąd pomagające mają ambitne plany. Po zrobieniu dekoracji
w sąsiednim pokoju (są trudności natury finansowej), zostaną
tam przeniesieni bridżyści, a główna sala klubu stanie się miej
scem wielu ciekawych imprez. Dwa razy w tygodniu będą się
tam odbywać wieczorki taneczne, na których możność „wyżycia
się" znajdą zarówno zwolennicy tracącego już trochę myszką
tanga, jak i supernowoczesnego rock and roll'u. W pozostałe
dni napewno wiele braci studenckiej będzie zbierało się na
koncertach z taśm magnetofonowych, by posłuchać piosenek
włoskich, francuskich, czy też muzyki rozrywkowej.

Klub chce wśród swoich entuzjastów i ogółu studentów prze
prowadzić ankietę na temat form pracy klubu, a na jej zakoń
czenie urządzić imprezę z udziałem Bednarczyka i jednej z le
pszych orkiestr jazzowych.

Wśród innych zamierzeń na uwagę zasługuje projekt urządze
nia spotkania z plastykami na temat plastyki abstrakcyjnej
i wystawy młodej plastyki.

W tym miejscu wszyscy zwolennicy bridża mogą pow:edzieć —
Cóż to, nas wyrzucają do jakiegoś bocznego pokoju i przestają
się nami dalej interesować? — Tak nie jest. Klub zamierza
zorganizować międzywydziałową Ligę Bridżową. Jeżeli projekt
ten przejdzie próbę życia, to będziemy mieli na naszej Uczelni
po raz pierwszy do czynienia na szerszą skalę z bridżem pojętym
jako sport, a nie jako cichy i nieoficjalny hazard (po 50 groszy
punkt).

Zarzuci ktoś, że to tylko plany i projekty. Tak, ale projekty
możliwe do urzeczywistnienia przy odrobinie dobrej woli z naszej
strony i przy życzliwym poparciu moralnym (ewentualnie finan
sowym) ze strony władz Uczelni.

Zeterjot.

Fot. Z. Łauct

„WYCIECZKA W PRZESZŁOŚĆ"
Chevroletem w uL Kanoniczą

bardzo grtibe stalowe rury.
które spawacze stopniowo
spawają w odcinki po około
1U0 m. Te elementy przyszłe
go rurociągu będą potem rów-
noczeSnie na caiej diugości
opuszczane w wykopy. Na
końcach tych odcinków spo
strzegamy, o dziwo, że otwory
są zatkane stalowym denkiem
dokładnie przyspawanym. Po
cóż to, przecież przyszły ru
rociąg musi mieć otwarty
przelot na całej swojej diu-
gosci? Jeden drobny szczegół
wyjaśnia wszystko: oto z jed
nego denka sterczy maleńka
cienka rureczka z otworkiem
do środka. Tu można doczepić
pompę z manometrem i ba
dać szczelność całego kilku
set metrowego odcinka Przez
mały otworek niewielkim wy
siłkiem można rury napompo
wać bardzo mocno, zatykając
zaś można bez trudności nie
wielkim naciskiem utrzymać
duże ciśnienie. Otwór ten za
tem pomaga nam bez wysiłku
regulować ciśnienie w ruro
ciągu. To ostatnie wymyślił
Cziowiek, a tymczasem.-

...tymczasem w tym samym
odlegiym sylurze ten sam gło-
wonóg Orthoceras już takie
urządzenie posiadał i posługi
wał się nim, podobnie jak i
niektóre inne późniejsze i
współczesne nam głowonogi.

Kilka słów o budowie tych
organizmów wyjaśni nam za
stosowanie tego wynalazku.
Zwierzęta te jako mięczaki
podobne są z wyglądu naj
bardziej do napewno wszyst
kim znanych ślimaków. Orga
nizm ich składa się z ciała
miękkiego oraz skorupki. Są
to zwierzęta wyłącznie mor
skie, - oddychające skrzelemi. .
Ciało miękkie składa się z wy
raźnie oddzielonej dużej gło
wy oraz skórzastego worka
zawierającego organa we
wnętrzne, a mianowicie prze
wód pokarmowy, układ krwio
nośny oraz jamę oddechową
ze skrzelami przedłużającą się
na zewnątrz w duży zwężają
cy się utwór, tzw. lejek, umie
szczony poniżej głowy. Jest
to właśnie organ umożliwiają
cy głowonogom poruszanie się
w wodzie. Otwór ustny uzbro
jony jest szczękami lub tarką
i otoczony 8 lub 10 mięsisty
mi ramionami albo czułkami,
które służą jako organa chwy-
tne. Ciało miękkie umieszczo
ne jest w skorupce w kształ
cie rury która u starszych
głowonogów jak np. u Ortho-
cerasów była zupełnie prosta,
a u młodszych zwinięta w pła
ską spiralę. Ciało miękkie nie
wypełniało jednak całej sko
rupy, lecz jedynie najmłodszą,
a więc najszerszą część. Od
pozostałej reszty zwierzę od
dzielało się co pewien czas
poprzeczną przegrodą, które
w efekcie końcowym dały
skorupkę podzieloną na po
szczególne komory. Pusta za
tem skorupka, będąc lekką
służyła im jako pływak, po
magając do unoszenia orga
nizmu w wodzie. Ruch na
przód a właściwie ściślej mó
wiąc w tył, odbywał się przy
pomocy wypychanej wody
przez odrzut, zaś w górę i w
dół był wspomagany przez
zmiany ciśnienia gazów w pu
stych komorach skorupy. Ma
leńki otworek w każdej prze
grodzie, tzw. syfon, a w szcze
gólności w ostatniej najmłod
szej wystarczał doskonale do
regulacji ciśnienia gazów wy
twarzanych w tym właśnie
celu przez organizm głowono-
ga.,i

Nie pierwsza to i nie ostat
nia ciekawostka, o której nam
opowiada właśnie historia
Ziemi.,

Jak stary dzięcioł...

Po ^wiecie —
jak stary dzięcioł po sośnie
łażę i pukam w przedmioty
a sosna niezmiennie się zmienia (bo sośnie)
i szybko dudnią przedmioty.

Więc zatraciwszy pierwotny
cel, wątek i zamierzenia
łażę i pukam w przedmioty
i słowa na słowa zmieniam.

Zamieniam do nieskończenia
skończoną jak beczka pustotą
i dudnią mi od niechcenia
niechętne bezwładem przedmioty.
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TADEUSZ SZAJA
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Człowiek jest wielki i po
tężny, stwarza i ulepsza tech
nikę, zastosowuje coraz to
nowsze wynalazki. Człowiek
zbiera też nagrody za te wy
nalazki — ale czy słusznie?
Czy naprawdę On to wszyst
ko wynalazł? Czyż On jest
pierwszym, który je zastoso
wał? Pomyślmy i spróbujmy
zgadnąć, albo zaglądnijmy w
te warstwy skalne, w te kar
tki historii dziejów Ziemi.

Najczęściej widujemy je w
jakiś słoneczny dzień, bo wte
dy istnieją dia nich najlepsze
warunki. Srebrzyste jak iskry,
mkną po niebie z przeraźli
wym świstem smukłe jak pta
ki — najnowsze samoioty, od
rzutowce. Wynalazek ten, tj.
silnika rakietowego działają
cego na zasadzie odrzutu jest
juz i na miarę ludzką dość
stary, ale wielkie zastosowa
nie zyskał dopiero w ostatnich
latach. Posługują się nim dzi
siaj samoloty, ubiegła wojna
zbierała krwawe żniwo przy
pomocy rakietowo napędza
nych bomb V^. Zastosowuje
się takie silniki w jednostkach
pływających jak np. wyścigo
wych motorówkach, pewnych
okrętach itd. a po przejściu
stadium prób być może wyprą
przestarzały już silnik spali
nowy w pojazdach samocho
dowych. Jeżeli zaś obliczenia
naukowców nie zawiodą, silnik
taki popchnie rakietę w prze
strzenie między planetarne.

A tymczasem...
...tymczasem już w bardzo

odległym od nas, bo aż o kil
kaset milionów lat, okresie
sylurskim żyło sobie w mo
rzach stworzenie, które przy
pomocy takiego właśnie „od
rzutowego silnika" poruszało

-się. I -szybkość, którą z tego
właśnie powodu mogło osiąg
nąć, stała się jednym z decy
dujących czynników umożli
wiających mu bezpieczeństwo,
a zatem i wielki rozwój w
owym czasie. Były to krótko
mówiąc wymarłe już głowo-
nogi Orthocerasy przynależne
do typu mięczaków do któ
rych dziś zalicza się np. śli
maki i małże. W czasach póź
niejszych żyło jeszcze bardzo
wiele odmian glowonogów,
jak np amonity czy belemni-
ty, a dziś współcześnie spoty
kamy jeszcze w morzach cie
płych mątwy, sepie i rozmaite
ośmiornice tak samo się poru
szające.

Kraków bywa z reguły roz
kopany. Cierpkie słowo jest
najczęściej objawem reakcji
na wyboje, doły i błoto które
przy każdej takiej okazji po
wstaje. Tylko powierzchownie
zdajemy sobie sprawę z tego
co się tam robi, bo w gruncie
rzeczy cóż to kogo obchodzi.
My jednak spojrzymy tam
uważniej, bo to się nam przy
da.

Oto początkowo nad wyko
pami  widać   porozkładane

Ziemia kryje w sobie bar
dzo wiele tajemnic. Jedne z
nieb są nawet łatwo czytelne
dla wielu ludzi, inne stano
wią jedynie nieosiągalną dla
innych wiedzę. Ale nie tylko
samą wiedzę! Ziemia w swej
tajemniczości kryje także nie
słychanie wiele uroku i pię
kna, które magiczną swą mo
cą pociąga każdego, kto się
choć raz uważniej tej szarej
Ziemi przyjrzał. Ziemia kryje
również zagadki i niespo
dzianki.

Prawdopodobnie każdy wi
dział już w naturze, lub przy
najmniej na obrazku ścianę
eksploatacyjną w jakimś ka
mieniołomie, czy w kopalni,
albo też gdzieś w górach na
skałach lub w dnie potoku
naturalne odsłonięcie skał
osadowych. Musiało się zatem
dostrzec tam w różnych kie
runkach nachylone, lub nawet
bardzo pofałdowane warstwy
mas skalnych. Jedne były
cienkie, inne znów bardzo
grube, gdzieindziej zaś uło
żone naprzemianlegle z róż
nych materiałów skalnych.
Skąd i dokąd one biegną, jak
powstały, cóż to za siły porta-
fiły je tak pofałdować —
stawia sobie pytanie obser
wator — o czym to wszystko
świadczy i co się w tym cie
kawego kryje?

Skały są dla naukowca, np.
geologa, tym czym dla histo
ryka księga dziejów — war
stwy skalne są zaś tym czym
w książce kartki. I tak jak
historyk układa swe kartki
z zapiskami chronologicznie
od czasów najstarszych, aż do
nam współczesnych stopniowo
w coraz większy stos, na któ
rego szczycie znajdzie się
•-^rtltą a. j^^iaowszymzapis
kiem — tak samo na prze
strzeni dziejów Ziemi robiła
to Natura. Układała te war
stwy stopniowo na sobie zapi
sując swoim językiem na każ
dej z nich maleńką cząstkę
historii Ziemi. Najwyżej zna
lazły się i tu zatem zapiski
z najmłodszych czasów. Tyl
ko język Ziemi był trudny
i niedostępny dla człowieka,
był nie znany. Człowiek jed
nak wiele potrafił zdziałać,
i tak jak pokusił się o odcy-
frowanie i odczytanie hiero-
glifowego pisma starożytnego
Egiptu, czy też klinowych
pism starożytnej Azji, tak też
kiedyś, nawet wcześniej, po
kusił się o odczytanie zagad
kowego pisma Ziemi.

Choć Ziemia w swych dzie
jach poświęca Człowiekowi
jedynie ostatni i to bardzo
krótki rozdział, choć Człowiek
jako istota w porównaniu
z innymi dawniejszymi przed
stawicielami życia, biorąc to
czasowo jest prawie zerem, to
jednak mimo to dziś można
rzec, że stopniowo opanowuje
Ziemię i stara się Jej prawa
podporządkować sobie.

Nie ludzkie wynalazki
Z cyklu -^Wycieczki w przeszłość^Janusz Borzemskl



nej budowy. Koszty jej przekra
czające wówczas 2 miliony ko
ron zobowiązał się pokryć b.
rząd austriacki przy częściowej
pomocy gminy m. Krakowa
(200.000 koron) i b. galicyjskie
go Wydziału Krajowego (200.000
koron).

Ponieważ budowa własnego
gmachu Akademii miała trwać
około 2 lat, zaś termin rozpo
częcia wykładów wyznaczony
został na początek października
1914 roku. Komitet podjął sta
rania o prowizoryczne pomiesz
czenie katedr i zakładów, które
miały być już czynne podczas
dwu pierwszych lat studiów. Po
naradzie z . przedstawicielami
Uniwersytetu Jagiellońskiego i
Wyższej Szkoły Przemysłowej
w Krakowie, postanowiono, że:

1)wykłady wyższej  matematy
ki (wraz z ćwiczeniami) będą
się odbywać w Seminarium
Matematyki Uniwersytetu;

2)wykłady  fizyki i mechanir
ki I — w Zakładzie Fizycz
nym Uniwersytetu;

3)wykłady z geometrii wykreśl
nej  (wraz  z  rysunkami) —
w Studium Rolniczym Uni
wersytetu;.

•4) wykłady mineralogii i petro
grafii — w zakładzie Mine
ralogicznym Uniwersytetu;

5)wykłady chemii ogólnej (wraz
z  ćwiczeniami) w Wyższej
Szkole Przemysłowej;

6)wykłady teorii budowy ma?
szyn i mechaniki technicznej
II — w Studium Rolniczym
Uniwersytetu.

Wobec tego, że gmina m. Kra
kowa wypożyczyła na cele Aka-
demii^dom^prz^rjil. Loretańskiej^
L. 18, w którym mieściła się
szkoła powszechna, powstała
perspektywa, że po opróżnieniu
budynku przez wspomnianą
szkołę, będzie w nim do dyspo
zycji Akademii Górniczej 8 sal
większych i 5 mniejszych. W sa
lach tych miała być pomieszczo
na kancelaria rektora Akademii
i biblioteka; część ich przewi
dziano na wykłady dla poszcze
gólnych przedmiotów, które nie
wymagały prowadzenia doświad
czeń lekcyjnych, resztę przezna
czono na sale rysunkowe i inne
zajęcia.

Cały ten lokal miał być od
świeżony i zaopatrzony w po
trzebny sprzęt. Kredyty potrzeb
ne na ten cel, zapewnił b. rząd
austriacki.

Prowizorium w ten sposób po
myślane miało trwać do jesieni
1916 r., a w trzecim roku nauki,
wszystkie wykłady i ćwiczenia
miały się już odbywać we włas
nym gmachu Akademii Gór
niczej.

Komitet Organizacyjny, prze
widując rychłe urzeczywistnie
nie wszystkich swoich starań,
opracował wówczas tymczasowy
statut Akademii, usta'ając rów
nocześnie plan wykładów na
pierwszy rok studiów. Niestety,
zamierzenia te przerwała wojna
w chwili, kiedy prace przygoto
wawcze Komitetu miały nieba
wem wejść w stadium reali
zacji,(c.d.n)

UWAGA!
W następnym numerze ^WEK
TORA" rozpoczynamy drak
cykln „Opowiadań niesamowi
tych" w wyborze i przekładzie
A. S. Pąka.

niem tegoż połączone wydatki
i ciężary, liczą się aż po dzień
podpisania niniejszego kontra
ktu na rzecz i rachunek gminy
m. Krakowa, a od tegoż dna
na rzecz i rachunek Skarbu
Państwa.

Art- V. Gmina m. Krakowa
-zezwala wyraźnie, aby na karcie
posiadania jej realności, objętej
wykazem hipotecznym 1.2 gminy
katastralnej Czarna-Wieś, dziel
nica XIV w Krakowie, zapisano
podzielenie' parceli gruntowej"
lk.74 na parcelę lk.74/1 i 74,2,
tudzież, by z parceli tak wydzie
lonej lk.74/2 utworzyć nowe
ciało hipoteczne i za właściciela
tegoż zaintabulowano Skarb
Państwa, natomiast Skarb Pań
stwa zezwala, aby na karcie
własności tegoż nowego ciata
hipotecznego zanotowano ogra
niczenie własności tej realności
obowiązkiem użycia jej na cele
Akademii Górniczej z polskim
językiem wykładowym; na kar
cie zaś ciężarów zaintabulowano
obowiązek użycia tej realności
na cele Akademii Górniczej z
polskim językiem wykładowym."

Po opracowaniu programu bu
dowy, uwzględniającego wszyst
kie potrzeby katedr i zakladó^
przyszłej Akademii, rozpisano
konkurs na dostarczenie odpo
wiednich projektów. Za najlep
szy z nadesłanych i wyłożonych
na widok publiczny, uznano
projekt architektów Odrzywol-
skiego z Krakowa i Ballen-
staedta z Berlina. Aby urządze
nie wewnętrzne zaprojektowa
nego gmachu uczynić możliwie
jak najbardziej celowym, stara
niem Komitetu przedsięwzięto
podróż informacyjną za granicę,
w której prócz architekta Odrzy-
wolskiego wzięło udział także
kilku członków Komitetu. Po
dróż ta dala sposobność do za
poznania się z urządzeniami,
zwłaszcza w zakresie nauki gór
nictwa i markszajderii w szko
łach górniczych w Austrii (Leo-
ben) i w Niemczech (Wrocław,
Freiberg, Berlin i Clansthal).

W myśl projektu architektów
Odrzywolskiego i Ballenstaedta,
opracowano następnie szczegóło
we plany i kosztorysy zamierzo

wie, tym więcej, że dzięki oby
watelskiemu stanowisku i ży
czliwej pomocy okazywanej Ko
mitetowi przez d^ Juliusza Leo,
ówczesnego prezydenta miasta,
gmina m. Krakowa oddała dar
mo Skarbowi Państwa obszar
ziemi pod budowę Akademii
Górniczej, wynoszący 11.000 mł,
zwrócony frontem do Alei Mic
kiewicza naprzeciwko uniwersy
teckiego Studium Rolniczego,
zawiadamiając jednocześnie o
swej decyzji Ministerstwo Robót
Publicznych.
. Omawiając szerzej sprawę
oddania przez gminę m. Krako
wa gruntu na cele Akademii,
należy podać bliższe dane, do
tyczące konstrukcji samego aktu
darowizny, a mianowicie:

„,Art. I. Gmina m. Krakowa
jako właścicielka realności obję
tej wykazem hipotecznym 1.2
księgi gruntowej gminy Czarna-
Wieś, dzielnica XIV w Krako
wie, odstępuje i oddaje darmo

: Skarbowi Państwa pod budowę
Akademii Górniczej z polskim
językiem wykładowym, z kom
pleksu realności obszar 11.000
m1, a mianowicie z parceli grun
towej lk.74 po podzieleniu jej
na parcele: 74/1 i 74/2, parcelę
oznaczoną na planie liczbą kat.
74/2 w stanie wolnym od wszel
kich długów i ciężarów, a Skarb

.Państwa, działający przez swego
zastępcę, przyjmuje powyższą

-darowiznę pod budowę Akade
mii Górniczej z polskim języ
kiem wykładowym.
- Art. II. Ponieważ darowizna
następuje w ściśle oznaczonym
celu, tj. pod budowę Akademii
Górniczej z językiem wykłado
wym polskim, przeto obdarowa
ny Skarb Państwa oświadcza, że
grunt powyższy będzie używany
po wieczne czasy przez Akade
mię Górniczą ż językiem wykla-
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czym Kraków miał otrzymać
tylko Wydział górniczy, z po
minięciem hutniczego. Dzięki
nieustępliwości Komitetu i s.le
argumentacji, a przede wszyst
kim dzięki poparciu czynników
politycznych, Komitet zdołał
przeforsować swoje najważniej
sze postulaty, a mianowicie,
wprowadzić do studiów dwa no
we przedmioty — w Austrii nie
wykładane — a to: chemię naf
ty i wiertnictwo naftowe oraz

"stworzyć dla nich osobną ka-~"
tedrę i docenturę; następnie wy
muszono zgodę na podz.ał
przedmiotów skupionych „dla
oszczędności" w jednej katedrze,
na katedry oddzielne, oddzie
lając tym samym matematykę
od fizyki, budownictwo od geo
metrii wykreślnej itp.

Ostatecznie dla pierwszego ro
ku studiów uzyskano zgodę na
kreowanie następujących sześciu
katedr:
1)wyższej matematyki,
2)fizyki i mechaniki,
3)geometrii wykreślnej,
4)mineralogii i petrografii,
5)chemii ogólnej,
6)teorii budowy maszyn i wy

trzymałości materiałów.
W celu obsadzenia wymienio

nych katedr rozpisano konkurs
publiczny, a z pomiędzy kandy
datów wybrano najbardziej —
zdaniem Komitetu — uzdolnio
nych. I tak, na profesora zwy
czajnego matematyki wyższej
przedstawiono do nominacji Jr
Antoniego Hoborskiego z Kra
kowa; na profesora zwyczajne
go fizyki i mechaniki I dr Jana
Stocka ze Lwowa; na profesora
zwyczajnego teorii budowy ma
szyn i mechaniki II inż. Stani
sława Płużańskiego z Warsza
wy; na profesora zwyczajnego
chemii dr Estreichera z Frei-
berga, wreszcie na profesora
nadzwyczajnego mineralogii —
dr Kreutza z Krakowa.

Wykłady geometrii wykreślnej
uchwalono powierzyć zastępczo
jednemu z matematyków kra
kowskich, zanim upatrzony do
nauki tego przedmiotu młody
matematyk dr Gąsiorowski z
Krakowa, nie skończy uzupeł
niających studiów za granicą.

HISTORIA
Dr Stefan Blałas t Adam Szgbińskl

dowym polskim i na żaden inny
cel obróconym być nie może,
a postanowienie to uważa się za
warunek rozwiązujący, tj., że
własność darowanego gruntu
wraz z wszelkimi budynkami ja
kie na nim wystawione będą,
wrócą na własność darującej
gminy m. Krakowa, na wypadek,
gdyby język polski przestał być
językiem wykładowym Akademii
Górniczej lub gdyby gruntu tego
użyto na inny cel.

Art. III. Gmina m. Krakowa
oddaje darowany grunt Skarbo
wi Państwa symbolicznie przez
podpisanie niniejszego kontraktu,
zobowiązując się także oddanie
to uskutecznić fizycznie na każ
de żądanie Skarbu Państwa.

Art. iy. Wszelkie z własno
ścią i posiadaniem darowanego
gruntu połączone dochody, oraz
wszelkie z własnością i posiada-

Nominacje osób wymienionych "
na pierwszych profesorów Aka
demii Górniczej w Krakowie,
miały nadejść w pierwszych
dniach lipca 1914 r., lecz zbli
żająca się burza pierwszej woj
ny światowej, zamiar ten uda
remniła. W celu przygotowania
młodych uczonych do wykładów
na dalszych latach studiów aka
demickich, wyjednano cztery
stypendia zagraniczne (po 2400
koron każde), z których skorzy
stali dr Władysław Gąsiorowski
(geometria wykreślna), dr Ła-
chociński (chemia nafty), dr Zy
gmunt Rożen (nauka o złożach)
i dr Drewnowski (elektrotechni
ka). Nadanie tych stypendiów
odbyło się także na podstawie
wyniku konkursu publicznego.

Komitet Organizacyjny zajął
się sprawą budowy gmachu dla
Akademii Górniczej  w Krako-

techniki lwowskiej. W naradach
Komitetu brali udział dr Juliusz
Leo, ówczesny prezydent m.
Krakowa, a od czasu do czasu
także specjalni delegaci Mini
sterstwa Robót Publicznych.

Komitet Organizacyjny, któ
rego siedzibą był Kraków (Co-
legium Minus) — odbył 11 po
siedzeń. Pierwsze posiedzenie
odbyło się dnia 4 maja 1913 r.

Pierwszą czynnością Komitetu
było opracowanie programu
nauk Akademii Górniczej, zgo
dnie 2 wymaganiami wiedzy
ówczesnej oraz z uwzględnie
niem istotnych potrzeb górnic
twa polskiego.

Było to zadanie niełatwe. Biu
rokracja wiedeńska nie godziła
się na żadne zasadnicze odstęp
stwa od częściowo już przesta
rzałego i zrutynowanego sche
matu szkoły  leobeńskiej,  przy

' padek Powstania Stycznio

wego i kiełkujące w Kraju idee
pozytywizmu, obudziły w Naro
dzie zapał do odbudowy cało
kształtu naszego życia gospodar
czego, opartego na rodzimej go
spodarce. Intencją patriotycznie
myślących ludzi było dźwignię
cie Kraju z upadku i chociaż
częściowo uniezależnienie go od
obcych wpływów.

Jedną z najpilniejszych po
trzeb do zrealizowania była
wówczas sprawa założenia w
Krakowie wyższej uczelni gór-
niczo-hutniczej.

Już wtedy społeczeństwo pol
skie odczuwało potrzebę założe
nia tej uczelni, która dostarcza
łaby odpowiednio przygotowa
nych inżynierów, w celu objęcia
przez nich stanowisk technicz
nych w zagłębiach węglowych
1obszarach naftowych.

W grudniu 1867 r. na jednym 1
z posiedzeń Sejmu galicyjskie
go, tzw. Sejmu Krajowego, po
ruszono po raz pierwszy sprawę
założenia wyższej polskiej uczel
ni górniczej. Sprawa ta znala
zła się po raz drugi na porząd
ku obrad tego Sejmu w 1868 r.,
na skutek petycyj miast: Krako
wa i Chrzanowa.

Rząd austriacki, jak to było
jego zwyczajem, opierał się te
mu projektowi wytrwale, zdając
sobie dokładnie sprawę, że cho
dziło przecież o podniesienie i
unarodowienie polskiego górnic
twa i związanego z nim prze
mysłu. Po wielokrotnie pona
wianych usiłowaniach naszej
Reprezentacji w ówczesnym Sej
mie Krajowym, oraz po długich

*- siał^uża^ń "' licznych memoria
łach ówczesnego prezesa Koła
Polskiego i zarazem prezydenta
miasta Krakowa dr Juliusza
Leo, udało się wymóc zgodę
biurokracji wiedeńskiej na kreo
wanie polskiej Akademii Gór
niczej w Krakowie. Było to przy
końcu 1912 r. Istotnie w kwiet
niu 1913 r. MinstTstwo Robót
Publicznych w Wiedniu powo
łało do życia Komitet O^gani
zacyjny, mającej powstać Aka
demii w Krakowie. Fakt ten był
szczęśliwym ziszczeniem się go
rących pragnień patriotycznego
społeczeństwa polskiego, które
opowiadało się ciągle za istotny
mi potrzebami Kraju.

W skład Komitetu Organiza
cyjnego wchodzili początkowo
profesorowie Uniwersytetu Ja
giellońskiego, a mianowicie:
prof. dr Józef Morozowicz, ja
ko przewodniczący oraz profe
sorowie dr N. Szajnocha i dr
Kazimierz Żorawski. Ze Lwowa
zostali powołani profesorowie:
dr S. Smoluchowski i dr Ste
fan Niementowski. Jako przed
stawiciel starostwa krakowskie
go wszedł do Komitetu inż. Jó
zef Sare, późniejszy wicepre
zydent m. Krakowa.

W jakiś czas później, skład
osobowy Komitetu został uzu
pełniony przez przedstawicieli
górnictwa galicyjskiego, a to:
inż. Jana Zarańskiego, posła do
parlamentu wiedeńskiego, inż.
A. Schimitzka, dyrektora zakła
dów górniczych w Sierszy-Wod
nej, inż. Arnolda Windakiewi-
cza z Bochni, inż. Antoniego
Gerżabka,  starostę  górniczego,
2Krakowa, inż. Juliana Fabiań-
skiego ze Lwowa i inż. Leona
Syroczyńskiego, profesora Poli-
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jakaś dłoń uchwyciła dźwignię zwrotnicy. Wolno, jakby z namy
słem w ostatniej chwili przed parowozem przesunąły się w bok
błyszczące tory i parowóz nagłym, konwulsyjnym podrzutem
skręcił w lewy boczny tor. Wydawało się, przez chwilę, że to
niemożliwe, aby przy tej szybkości wagony mogły się utrzymać
na ostrym łuku zakrętu. A jednak z jękiem rozedrganej stali
i świstem kół przeleciały krzywiznę. Coś jakby głębokie wes
tchnienie skwitowało grozę niedoszłej katastrofy, a lśniący pa
rowóz, w którym nie było nikogo pędził dalej naprzód.

Wtedy nagle z boku doszedł cichy pomruk motoru. Po lśniącej
nawierzchni zbliżał się z prawej strony samochód. Duży cięża
rowy wóz okryty płócienną opończą mknął bez zapalonych świa
teł i zataczając szeroki łuk zbliżał się do toru nie zwalniając
szybkości. Ręka, która przestawiała zwrotnicę, zatrzymała s:ę
przez chwilę w powietrzu, a okrutne oczy zabłysły nadzieją tri
umfu. Samochód i pociąg zbliżały się do siebie jak dwaj
śmiertelni wrogowie zdecydowani na wszystko. Z zaciśniętych ust
wyrwał się okrzyk i... samochód wpadł na tor. Ułamek se
kundy — łoskot pędzącego pociągu- i... tylne koła samochodu
podrzucone szynami znalazły się po drugiej stronie toru, którym
przeleciał uśpiony pociąg. Samochód skręcił jeszcze gwałtowniej
i pomruk motoru ucichł. Wszystko znów jakby zastygło w bez
ruchu: ciężarowy samochód dziwnie przekrzywiony stojący przy
torze i daleki pociąg o ciemnych oknach.

Z głębi szloch dziecka przedostał się zwolna przez kurtynę
ciszy.

—Czemu płaczesz, Piotrusiu? — zapytał miękki, zatroskany
głos.

—Och, mamo, już drugi raz nie udała mi się katastrofa,
a tak chciałem ukarać Kale.—

Z samochodu, jakby po namyśle zsunęła się na podłogę
czarna, celuloidowa laleczka.J. Palestrini
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Opowiadanie

•

Stacja była mała, i smutna. Białe ściany budynku i czarny
dach, nad którym smętnie zwisała zbyteczna flaga; i oświetlone
3 okna, za którymi nie widać było nikogo. Przed budynkiem,
obok torów, stał zamyślony dyżurny ruchu i patrzył nieruchomo
w dal, jakby sam czekał na jakiś znak, aby dać sygnał odjazdu.
Był zresztą jedyną postacią na peronie. W sztywnym uniformie
kolejarza, jak zaklęty w bezruchu z lekko uniesioną ręką
i dziwnie szklanymi oczami, robił wrażenie nierealnej zjawy,
lub zahypnotyzowanego człowieka. Rozstawione szeroko na bły
szczącej, jakby spoconej twarzy oczy, wpatrywały się z jakąś
grozą przed siebie.

Przed nim zaś na torze stał pociąg. Długie, lśniące pulmany
kończyły się już poza stacją. Drzwi wagonów były pozamykane
i za oknami nie było widać nikogo. A wszystkie okna były...
ciemne. Od chwili kiedy pociąg wjechał na stację i zatrzymał
się z poświstem kół zahamowanych na stali szyn, panowała
absolutna cisza. Żaden kondutkor nie uchylił nawet drzwi wa
gonu, w żadnym z ciemnych okien nie ukazała się twarz ludzka.
Nawet z kominu parowozu nie wydobywał się dym, a odblaski
paleniska nie ożywiały martwego cielska lokomotywy. Wyglądało
to wszystko jak na filmie, który nagle został zatrzymany w ze
psutym projektorze. Jakby czas stanął, aby ukazać jakiś fra
gment życia, które bez niego jest bezradne i martwe. I nagle..
nagle znów pojawił się ruch. Stalowy wąż wagonów drgnął
i ruszył w' dalszą podróż. Maszynista nie wychylił się przez
okno, a znieruchomiały dużurny, nie podniósł swojej chorągiewki,
a jednak pociąg ruszył zostawiając zdumionego człowieka w uni
formie przy torach: pociąg ruszył, chociaż... w parowozie nie
było nikogo. Uśpione wagony podskakiwały na złączach szyn,
a szybkość rosła i rosła. Pociąg zbliżał się szybko do głównej
zwrotnicy. Już wpadł na prostą, od której śmiałym łukiem
odbiegał w lewo boczny tor. W oddali przy głównym torze za
błysnęło zielone światło semafora. Droga była wolna. Wtedy

Wiersz dla mojej matki
Wiem, że często nie śpisz, martwisz się pochylona nad moim

[losem,
patrzysz na mrugające do ciebie złośliwie gwiazdy, które mnie

[rozumu pozbawiły,
a potem wstajesz o świcie srebrniejsza nowym białym włosem,
by znów do zmierzchu być tragarzem trosk ponad Twe siły.

Lecz choć mi tyle razy powtarzałaś: ucz się, ucz;
Zamiast pilnować książki — włóczyłem się z Mistrzem GałczyĄ-

[skim po ulicach nieprawdopodobnych,
bo mi ńę uroiło, że można na którejś znaleźć klucz
do wzruszeń ludzkich, chociażby tych ogromnie drobnych.

Więc skoro gwiazdy wzejdą — wykradam się z domu tak cicho
[jakbym szedł coś skraść,

bo mi wstyd, żem bez zawodu dotąd i bez szczytnych celów,
że umiem tylko z księżyców pasjanse kłaść
i w serce czasem brzdąknąć fałszywiej niż wiatr o łodygę chmielu.J. Skąpski

BOGDAN LOEBL

A. Kruk

Sto serc wraca do mnie z wiosną
Z balonikiem kupionym za grosz,
Kiedy bazie na wierzbie wyrosną
I mam żółty od wąchania nos.

Lat dziecinnych fortunę przeliczam
Złotówkami wyszczerbionych gwiazd,
Za zużytą gwiazdę wypożyczam
Własne serce i szczęśliwy czas.

Toteż zawsze kiedy gwiazda spada,
Jak poecie w dłonie zloty wiersz.
Znaleźć wtedy można mnie na śladach
Moich tysiąc jedenastu serc.

Serca dzieciństwa
Przez sztachetki zielone w balkonie
Tak wyciętym w półksiężyc jak keks
Rozsypałam ze szczęśliwych dłoni
Moich tysiąc jedenaście serc.

m  Dzisiaj serce zwraca mi w potrzebie
Czasem ptaka szubertowski tryl,

:  Wóz strażacki czasem, gdy przejedzie
;  W kamizelce czerwonej jak gil.

Zbieram miłość, gdzie jej nikt nie szuka,
Pod kasztanem kiedy pada deszcz,
Lub gdy w gronie głów uczonych słucham
Jak przedszkolak recytuje wiersz.

MARIA CHUDYK

VICE YERSA
Gdy byt codziennym potrzebom przeczy.
Kształtuje świadomość — ale od rzeczy.

^**NIEKTÓRZY

Szli frontem do mas? Bzdury!
Szli frontem <— do góry.

ŻEGLARZ
Żegluje nieustannie ku socjalizmowi.
Lecz tylko po tych wodach, gdzie da się coś

złowić.

DYGNITARZ NA DELEGACJI
Dziwne — jest na diecie,
A tuczy się przecie.

PO ZNIESIENIU POUFNYCH OPINII
Wreszcie się dowie niejedna świnia
Skąd o niej  dodatnia opinia.

CECHA
Po tym poznasz kreaturę,
Że na dół robi pnąc się w górę.

KURACJA
Że dziś  Gomułka Polskę leczy,
Wreszcie Pospolita będzie do Rzeczy.

GENEZA RAJU
Z mnóstwa frakcji.~
Raj — reakcji.

SEZON ŁOWIECKI
Niejeden mówca z ubiegłego roku
Podzielił los głuszca trafionego w toku. -

1:2
Jedno słówko powiedział
I dwa lata siedział.

KULT MIERNOSJKI
Myślę, że karierowicz zgniły
To kult miernoty — z pozycji siły.

Z DOŚWIADCZENIA
O miłości wiem jedno:
Musi mieć ręce, nogi i — sedno.

SOCREALIZM
Tylko uda
Nie ułuda.

APOLITYCZNA FRASZKA O FOGODZIE
Polskiego klimatu taki mus
Nim minie odwilż, chwyta mróz.

„WARTBURG"
Niektórym literatom zastępuje Pegaza.

NAGROBEK WŁASNY
Fu spoczął Dusza, gdy nań przyszła kryska.
Zmówcie paciorek za spokój... nazwiska.

PYTANIE
Czy w drodze do postępu
Wolno zboczyć — do ustępu?

KAROL DUSZA

Fraszki




