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REPORTAŻ Z PARYŻA JANUSZA BUDZYNSKIEGO

Na zdjęciu: Katedra Notre-Dame od strony Sekwany.

im flachy z winem, nawet
choćby to byli nieieini cmop-
oy. Nie ma nic przykrzejsze-
go, jak widok pijanej kouie-
ty, . zataczającyon s,ę pod-
cnmieiouycn wyrostków, ozie-
ci memaize. ii jeuuak nie
stety i w Krakowie zdarza
ją się takie wiuoki—

Tysiące hektoaurów wypi
tego spirytusu. Handel wy
konuje pian, tu dystrybucja
mguy się me spózma. „wy-
soao juz wóuka stoi naa ser
cem t-Oiski, wysoko, urozna
powóaź zaiała nasz kraj"  '

„Musi to być cnyoa spra
wą ziosliwego losu, ze kno
cimy g^vszys,Ko od oranżady

IM&s^e, uh^gf^ouiaąt rounny
taką,, ze nam na caiym świe
cie yzaoroszczU NMf sztuka
ucnrouic od nadmiernego pi-

tnyźlaMii M^ifc atennecaą
wooką wyieczytuym a uaiogu
mejeunego pijaka w Poisce.

^ I ^awić się tu jesz^ze, że
W Po^sce wzrasta aikononzm,
skoro na tegorocznym festy
nie „L'iiumaniie" w Paryżu,
kieliszek poiskiej wódki byt
atrakcyjną nagrodą loterii
fantowej.

A nasi panowie z handlu
zagranicznego zamiast skupić
wysiłki na eksporcie poiskiej
wódki — wyoają cenne de
wizy na francuskie likiery 1
koniaki. Daj nam Boże taki
wybór w butach, garnkach i
koszulach, jaki mamy w spi
rytusie".

Czas, najwyższy czas wydać
walkę „zmorze XX wieku". —
Na pewno zresztą niejeden
sposób znajdzie się na ukró
cenie pijaków, wesprze walkę
z szalejącym żywiołem alko
holizmu. Trzeba tyiko wyjść
s inicjatywą zacząć działać.
Bo inaczej zaleje nas spiry
tusowa fala.J. ŻUK

cznoścL Co jakiś czas trafia
do komisariatu. Kuli głowę
w ramiona, bo przed oczami
latają jej biaie myszki, opę
dza się od nich, krzyczy _.

Czy słyszycie ten krzyk o
wy, w spokoju siedzący w
swych zacisznych mieszka
niach, czy siyszycie ten krzyk
obłąkanej pijaczki, czy siy-
szycie ten krzyk—

Co roku wypijamy coraz
więcej alkoholu, co roku prze
pijamy coraz więcej miliar
dów.

Lecz po co sięgać po tak
odległe przykłady, gubiące
się w astronomicznych cy-
truch? Wystarczy rozejrzeć się
dokoła siebie, r bp* ptoj
wstrząsające skutki i pijań- '
stwaą I przestać, być eoojęt- j
Rym. i przestać i być obojęt
Inym^aw ^J

Pijany pasażer w tramwa
ju budzi uśmiech politowa
nia l.ndTie wzr^szają ramio
nami* — no cóż, napił się ze
zgryzoty. Nie wiedzą, że ten
pijany człowiek jest szofe
rem, że jutro spowoduje wy
padek, że zabije kilku ludzi,
osieroci dzieci.

Ale gdy wejdzie do knaj
py, kelner po cichu poda mu
we flaszce po oranżadzie
wódkę, choć to dzisiaj „dzień
bezalkoholowy*. Po co ta iro
nia, po co kpienie s samych
siebie?

Podłoża wielu wypadków,
które zdarzają się w Kra
kowie należy szukać w nad
używaniu alkoholu. Wóda się
ga coraz wyżej, zatapia co
raz dalsze rejony. Pijacy co
raz bardziej rozzuchwaleni
bezkarnością kpią sobie s
wszelkich zakazów, przepi
sów, obostrzeń. Oni i tak do
staną wódkę w dzień wypła
ty, usłużni kioskarze podadzą

C ala wódki podmywa nasze
*• domy, powódź spirytusu
wciąż przybiera, wlewa się w
nasze życie, niszczycielską,
burzącą siłą.

Powódź alkoholowa grozi
nam wszystkim — tobie,
mnie, dzieciom stojącym na
przystanku, kobiecie s uf
nością czekającej na powrót
męża z pracy. Uważaj — fala
powodzi jest tuż.

Naokoło nowe bloki, mia
sto tak nam wszystkim bli
skie, ulice tętniące gwarem,
skwer pełen kwiatów, iawki
dla zakochanych—

Róg nieotynkowanego blo
ku, a za rogiem mżg^^a do pół
nocy* mdły ra-świtłeu knajp^
Przy stolikach przy barze kii4
kunastoletni chłopcy. Piją, Gz
chwilę lądują na stolikach!
nowe -̂ „ćwiartki^_„półlitrćwK
ki', całe „metry". Ktoś trą
cił krzesło, ktoś rąbnął kuf
le^ w oszklo^y buf.'t...4wą!^- ,

1 tuia— ^łyskają nó-c, uderza
kastet. Bójka przenosi się na
ulicę. W jej wir wciągnięto
kiiku przechodniów. Są ran
ni. Czterech spośród bandy
pijanych nożowników trafia
nad ranem do izby zatrzy
mań— Mają 15, 16 lat—

Oczy młodej dziewczyny są
biało szkliste, jak rtęć, tylko
że martwe, nic niewidzące.
Potargane włosy spadają jej
na czoło. Twarz, tępa, bez
myślna, zwierzęca. Ta dziew
czyna jest matką. Jeszcze
przed dwoma laty była nor-
mainą pracownicą, miała
swoje marzenia, dążenia, ra
dości. Dzisiaj jest pijaczką, ,
strzępem człowieka. — Gdy
nie ma pieniędzy na wódkę
pije denaturat, ślepnie. Ta
dziewczyna jest matką; ma
wychować dziecko. Żyje
wśród nas w tej samej społe-

Rys. J. Bruchnalskt

STUDENCI Z MOSKWY W KRAKOWIE
Na zdjęciu: Moskwa -  Kreml. Zabytkowa armata „Car-puszka"
z 1536 r. Waga to t. Kaliber 890 mm. studium Wojskowe — uwagal
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w D. S. Dzierżyńskiego 6: koi. K. Czekanowska
w D. S. Wybickiego 2: koi. A. Starczewska.
Przeprowadzone wybory nasuwają szereg nie zawsze

miłych refleksji. Przede wszystkim — studenci-lokatorzy
domów akademickich nie bardzo przejmują się własnymi
sprawami bytowymi, o czym świadczyła słaba frekwencja
na zebraniach. Widać powszechnie brak chęci do pracy dla
własnego dobra. Każdy umie tylko żądać, nic wzamian ze
siebie nie dając.

A oto najczęściej poruszane problemy w dyskusjach:
odwieczny brak ciepłej wody, kiepska praca radiowęzła
(szczególnie wiele zastrzeżeń wysunięto odnośnie uchwały
zobowiązującej mieszkańców domów do wpłacania 10 zł
na cele radiowęzła) i — czystość.

U koleżanek na Wybickiego dyskusja, koncentrowała się
głównie wokół zakazu odwiedzin. Mieszkanki wystosowały
nawet w tej sprawie list protestacyjny, pod którym się
niemal wszystkie podpisały.

Z drugiej strony, jak podają władze Uczelni, rodzice
mieszkanek w przeprowadzonej ankiecie wypowiadają się
w 90/* za zniesieniem odwiedzin.

Jak widać zdania są podzielone, i przydałaby się jakaś
szersza dyskusja na łamach „Wektora" z wysunięciem ar
gumentów pro i contra, gdyż żadna uchwała nie
przyniesie rezultatów, jeżeli ci, których ona dotyczy, nie
będą przekonani o jej słuszności.

Późno w nocy skończyło się zebranie na Wybickiego.
„Opuszczamy — pisze nasz sprawozdawca — dom przy Wy
bickiego i jakby na potwierdzenie argumentów mieszkanek
0nienormalnym stanie jaki wprowadziło zniesienie odwie
dzin, spotykamy przed wejściem przytuloną parę, której na
wet nie spłoszył widok prorektora. Swoją drogą, ile to jest
obecnie kłopotów z tą miłością...".

*
Wydział Wczasów i Turystyki RU ZSP udziela dotacji

pieniężnych uczestnikom grupowych wycieczek, pokrywając
w 50—75/t koszty przejazdów i noclegów. Zgłoszenia kiero
wać na 5 dni przed terminem projektowanej wycieczki.

*
Komisja Turystyki Górskiej Oddział Międzyuczelniany

w Krakowie urzęduje w piątki popołudniu w lokalu RO
ZSP przy ul. Floriańskiej. 55 I p. Komisja załatwia wnioski
na karty turystyczne, oraz sprawy organizacji wycieczek
1przewodników GOT.

Z inicjatywy studentów Wydziału Elektrotechniki i przy
poparciu RU ZSP powstała studencka spółdzielnia elek-
trotechniczno-remontowa.

Jest ona filią Wojewódzkiego Zarządu Rzemiosła, który
zapewnia spółdzielni przydział materiałów i prac zleco
nych. Głównym terenem działalności tej spółdzielni jest
elektryfikacja wsi.

*
18—23. Xn. 1957 r. — to czasokres trwania obrad

ni. Krajowego Zjazdu ZSP w Warszawie. Plenum Rady
Naczelnej ZSP uchwaliło projekt statutu oraz wystąpiło
z propozycją zmiany nazwy: Zrzeszenie na: Związek Stu
dentów Polskich.

Naszą uczelnię reprezentuje na Zjeździe 9 delegatów
wybranych na konferencji sprawozdawczo-wyborczej w
dniu 10 listopada br.

*
Z powodzeniem rozwija swą działalność Klub Studencki

AGH (AO I p.), w którym odbywają się ciekawe spotkania
i prelekcje, gdzie można czytać prasę, grać w brydża oraz
napić się czarnej kawy.

Niestety, z powodu braku funduszów, Klub nie może tak
wszechstronnie działać na „niwie" kulturalnej, jakby sobie
tego życzyła Rada Klubu z koi. Florkowskim na czele.

A oto niektóre z organizowanych przez Klub imprez:
audycje nagrań jazzowych (Armstrong, Komeda, nagrania
z Festiwalu Sopockiego: Melomani, Dave Burman, Kury-
lewicz, Wichary), spotkania z „globtrotterami" (Leszek
HERDEGEN „Wrażenia z Jugosławii", Czesław Małysz
„Paryż w dzień i w nocy"), wieczory autorskie (SŁAWO
MIR MROZEK), Spotkanie z aktorami Teatru 38.

*
Wydział Wczasów i Turystyki przyjmuje zgłoszenia na

odpłatne 10-dniowe wczasy zimowe w DW „Żak" w Zako
panem (turnusy od 9 stycznia — 14 kwietnia 58). Koszt
wczasów odpłatnych wynosi 250 zł.

¦
Kolektywy Wydziałowe ZSP przyjmują do dnia 9 grud

nia br. podania o zapomogi dla małżeństw studenckich,
które zawarły związek po 1 stycznia 1957 r. i nie miesz
kają w domach studenckich.

Zapomogi przydzielane będą na zakup mebli.

ClktuaCneści ^tudenckie

Przewidziana jest wymiana delegacji partyjnych między
Komitetem Uczelnianym POP przy AGH a Komitetem Par
tyjnym SED przy Akademii Górniczej we Freibergu (NRDj.
Wyjazd naszej delegacji przewidziany jest z początkiem
grudnia lub stycznia. Rewizyta towarzyszy z NRD nastąpi
w marcu 1958 r.

*
Niedawno gościliśmy w Krakowie grupę trzech stu

dentów (właściwie aspirantów) radzieckich z Uniwersy
tetu im. Łomonosowa w Moskwie. Byli oni gośćmi RN
ZSP, która zorganizowała dla nich m. in. dwudniową wy
cieczkę do Krakowa.

Goście radzieccy zwiedzili kolejno Kościół Mariacki
z ołtarzem Wita Stwosza, Muzeum Etnograficzne, wysta
wę fotografii artystycznej oraz Wawel. Prócz tego, tuż
przed wyjazdem odwiedzili Muzeum Lenina i kopalnię
soli w Wieliczce. Największym zainteresowaniem, jak moż
na było przewidzieć, cieszyły się komnaty królewskie na
zamku wawelskim. Nasi goście mieli również ochotę zo
baczyć „Piwnicę" (oczywiście z programem), lecz że
chwilowo była ona nieczynna, odeszli rozczarowani

Krótkie spotkanie zakończyła wymiana znaczków, po
żegnanie i... obietnica wizyty w Moskwie, Do swidanija
druzja!

*
Dzięki cennej inicjatywie i aktywnej pomocy przewod

niczącego Stowarzyszenia Wychowanków AGH prof. Goe-.
tla, RU ZSP zwróciła się z prośbą do Ministerstwa Gór-,
nictwa i Energetyki oraz do Centralnego Zarządu Mate
riałów Wiążących o udzielenie dotacji finansowych.

Dotacje te byłyby przeznaczone na dofinansowanie Klu
bu Studenckiego, zakup galowych mundurów górniczych
oraz rozszerzenie wymiany naukowej z zagranicą.

*
Międzyuczelniany Zespół Rozrywkowy przy AGH roz

począł swą działalność występami w Bochni w dniu 6 li
stopada br.

*
Tradycyjne uroczystości „barburkowe" zainaugurował w

tym roku wielki bal górników w dniu 3 grudnia w hali
„Gwardii" przy ul. Reymonta. Uroczysta akademia połą
czona z tradycyjnym skokiem przez skórę odbędzie się
w dniu 7 grudnia w holu Uczelni.

Wszyscy ci, którzy interesują się tradycyjnym ceremo
niałem „skoku przez skórę" mogą nabyć w Redakcji „We
ktora" (AO III p.) egzemplarze nru 43 „Naszych Spraw",
w którym znajduje się obszerny opis inscenizacji „skoku".

Studenci I roku na pewno z ciekawością przyjrzą się
postaciom „Lis-majora", „lisów" i „kontrapunktów", i po
dejmą stary „Górniczy Hymn":

Górniczy stan, hej, niech nam żyje
Niech żyje nam górniczy stan!
Bo choć przed nami dzienne światło kryje
Toć dla ojczyzny trud ten jest nam dani
Boć synowi podziemnych czarnych światów
Każdy chętnie poda stuą dłoń!

*
W ^ciągu listopada odbywały się we wszystkich domach -

studenckich AGH wybory do Rad Mieszkańców, z udziałem
prorektora dra Oberca i kierownika do spraw bytowych
RU ZSP koi. Piwowara.

W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczący
mi poszczególnych rad mieszkańców zostali:

w D. S. Reymonta 17: koi. Cz. Stępień
w D. S. Zakrzówek: koi. J. Slisz

RU ZSP wystąpiła do Rektoratu z inicjatywą urucho
mienia dla studentów mieszkających w domu akademic
kim — pralni.

Rektorat ustosunkował się przychylnie do tego proje
ktu i przydzielił dotacje fin^nsowe " l: :akup 4-ch -pralek
oraz żelazek do prasowania. Pralnia ta zostanie urucho
miona prawdopodobnie z początkiem grudnia br. w XII
D. A. przy ul. Reymonta 17, i ma być obsługiwana (za od
powiednim wynagrodzeniem) przez studentów.

Przypuszczalny koszt wyprania jednej sztuki bielizny
wyniesie 4 zŁ

¦

podstawą do usprawiedliwie
nia nieobecności na tych za
jęciach, na których obecność
ćwiczących jest kontrolowana
przez prowadzących ćwicze
nia.

Przesunięcie terminów e-
gzaminów nie może bowiem
powodować dezorganizacji
ćwiczeń laboratoryjnych, pro
jektowych, wojskowych i in
nych.

Nowy regulamin egzami
nów kursowych przewiduje,
że część egzaminów może być
zdawana poza sesją egzami
nacyjną w ciągu semestru.

Ponieważ poszczególne Ka
tedry zostały zobowiązane do
ustalania . terminów egzami
nów tak, by nie kolidowały
one z programem obowiązko
wych zajęć, fakt przystąpienia
do egzaminu nie może być

KOMUNIKAT
Prorektora dla spraw nauczania

dot. terminów egzaminów nlerygorowych

końca semestru następującego po
sesji  egzaminacyjnej.

Warunkiem dopuszczenia do se
sji egzaminacyjnej Jest zaliczenie
wszystkich ćwiczeń, laboratoriów
1 projektów ubiegłego semestru
oraz zdanie z wynikiem pozy
tywnym wszystkich egzaminów
poprzedniej sesji.

Warunkiem uzyskania wpisu na
następny semestr jest zdanie
wszystkich egzaminów rygoro
wych i zdanie egzaminów niery-
gorowych z semestru poprzedza
jącego.

Ostateczny termin zapisów na
semestr:

letni mija 30. III.
zimowy mija 30. IX.

Dokumentacja egzaminu składa
się z 1) indeksu, 2) karty egza
minacyjnej wystawianej przez Se
kretariat Wydziału każdemu stu
dentowi na każdy egzamin od
dzielnie, 3) książki egzaminacyj
nej prowadzonej przez Katedry,
4) Dziennika Studenta prowadzo
nego przez Sekretariat Wydziału.

Kartę egzaminacyjną z pieczę
cią Wydziału otrzymuje student
jako dowód dopuszczenia do e-
gzaminu.L. M.

W ciągu roku akademickiego
odbywają się 2 sesje egzamina
cyjne: sesja zimowa trwająca
2 tygodnie 1 sesja letnia trwa
jąca 4 tygodnie w czerwcu i 2
tygodnie we wrześniu.

*
Przedmioty zdawane dzielą się

na rygorowe (do zdawania któ
rych student Jest obowiązany
przystąpić w sesji egzaminacyj
nej) oraz nierygorowe (które mo
gą być zdawane również poza
sesją).

Liczba przedmiotów rygorowych
nie może w sesji zimowej prze
kraczać 2-ch. a w sesji letniej
4-ch.

Egzaminy z przedmiotów rygo
rowych muszą być złożone z wy
nikiem conajmniej dostatecznym
z sesji zimowej do 30. III., z sesji
letniej do 27. IX.

Egzaminy z przedmiotów nie-
rygorowych muszą być zdane do

Dla wygody naszych Czytel
ników podajemy niektóre
przepisy dotyczące egzami
nów kursowych w AGH:

W 40 Rocznicę

Rewolucji

Październikowej

Olbrzymie afisze poroz-
mieszczane w holach bu
dynków AGH i domów
studenckich zapowiadały,
że dnia 14 listopada br. od
będzie się otwarte zebra
nie POP przy AGH po
święcone uczczeniu XL
rocznicy Wielkiej Rewolu
cji Październikowej.

Na uroczyste zebranie
przybywają profesorowie,
asystenci, pracownicy ad
ministracyjni i studenci, —
zarówno partyjni jak i bez
partyjni.

Zebranie inauguruje krót
kie przemówienie I sekre
tarza POP tow. mgr St
Dymka. Referat okoliczno
ściowy wygłosił tow. T.
Pełka.

W części artystycznej
oglądaliśmy występ peł
nego wdzięku baletu i ze
społu recytatorskiego u-
czennic VIII Liceum Ogól
nokształcącego.

Dalszą część programu
wypełniły występy Zespo
łu Rozrywkowego AGH z
udziałem solistów: Hanki
Koniecznej, Ryszarda Sły
szą, Zbigniewa Ochmana i
kwartetu męskiego.

Rzęsiste brawa zebrał
zarówno balet VIH Liceum
jak i nasz znakomity te
nor Ryszard Słysz — za
efektowne wykonanie pio
senek radzieckich.

St Koc

W numerze 10-tym „Wek
tora" zamieściliśmy „Regula
min studiów" a raczej ency
klopedyczne opracowanie Re
gulaminu Studiów w Szko
łach Wyższych z r. 1956. Jest
to ramowy zespół przepisów
obowiązujących w szkołach
podległychMinisterstwu
Szkolnictwa Wyższego.

W Akademii Górniczo-Hut-
niczej wprowadzony został
od niedawna — przejściowo
w celach eksperymentalnych
— osobny regulamin egzami
nów kursowych, dokonujący
podziału egzaminów na rygo-
rowe i nierygorowe.

Regulamin ten umożliwia
studentom: 1) zarezerwowanie
sobie odpowiednio dużej ilości
czasu na przygotowanie się do
egzaminu, 2) swobodny wy
bór terminu egzaminu.

Przydatność tych przepisów
wykaże bieżąca praktyka —
życie.

Nie mniej — kryje on w
sobie pewne „niebezpieczeń
stwo". Niektórzy studenci
zwykli odkładać sobie egza
miny na ostatnią chwilę, na
powakacje. Nie zawsze jednak
potrafią na czas opanować
materiał i wtedy...

Najlepiej ilustruje ten fakt
statystyka:

71^/* studentów zdało egza
miny po I r.

75"/* studentów zdało egza
miny po II r.,

Na wyższych latach nato
miast starsi studenci radzą
sobie dużo lepiej. Liczba zali
czeń sięga nawet do 100"/*.

leszcze o regulaminie studiów
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W następnych numerach:

pisząJERZY HARASYMOW1CZ
JAN BOLESŁAW OŻÓG
STANISŁAW STANUCH
ADAM WŁODEK

rysują    STEFAN BERDAK
ADAM MACEDOŃSKI '

ponadto:  TADEUSZ KANTOR

ny dekret wymierzony swym
ostrzem przeciwko „nieprawo-
myślnym" gazetom i czaso
pismom, a w ostatnim czasie
rząd tego kraju skierował na
wet specjalne ostrzeżenie do
wszystkich pism awangardo
wych.

Tak jest w krajach cieszą
cych się stosunkowo najwięk
szymi, demokratycznymi swo
bodami obywatelskimi. W in
nych jednak przeważnie ma
łych republikach, jak: Guate-
mala t Nikaragua, gdzie wła
dza państwowa opiera się na
surowej dyktaturze, nie tylko
że nie dopuszcza się do wy
dawania prasy studenckiej,
lecz także zabrania się utrzy
mywania jakichkolwiek kon
taktów — również listow
nych — z młodzieżą akade
micką krajów komunistycz
nych.

Interesujący dla nas jest
chyba fakt, że w Chile tylko
3/ studentów jest pochodze
nia robotniczego, a l/ chłop
skiego, zaś 6/t studiujących
otrzymuje pomoc w postaci
stypendium. W innych pań
stwach tego regionu sytuacja
kształtuje się całkiem podob
nie, a gros studentów wywo
dzi się ze środowisk różnych
wolnych zawodów, kupiectwa,
przemysłowców, dużych właś
cicieli ziemskich oraz inteli
gencji zajmującej w społeczeń
stwie specjalne miejsce.

Studia są bardzo długie. Dla
przykładu. Aby zdobyć dyp
lom z geologii, trzeba studio
wać aż sześć lat. Program
studiów nie przewiduje spe
cjalizacji w określonych sek
cjach w trakcie nauki na wyż
szych latach.

Trzeba przyznać, że na
spotkaniu w „Żaczku" i na
innych spotkaniach, nie tyl
ko my pytaliśmy i słuchaliś
my odpowiedzi naszych egzo
tycznych gości. Oni także
dużo pytali, a przede wszy
stkim szeroko otwierali oczy,
by jak najwięcej zobaczyć
i możliwie najlepiej wypełnić
powierzoną im misję.

Bez żadnej przesady można
stwierdzić, że krakowscy stu
denci serdecznym przyjęciem
i troskliwą opieką zdobyli so
bie nowych, serdecznych przy
jaciół na drugim krańcu
świata.    Radogost Zielińskł

pracy ze studentami krajów
socjalistycznych oraz wspólne
akcje protestacyjne podejmo
wane w wypadkach narusza
nia suwerenności którejś z re
publik południowo-amerykań-
skich. Akcja taka była na
przykład podejmowana pod
czas inspirowanego przez USA
zamachu stanu w Guatemali.

Bardzo ciekawe są informa
cje naszych przyjaciół odnoś
nie prasy studenckiej. Tak
zwana „Oficyna", czyli biuro
wykonawcze Kongresu nie
posiada żadnego organu pra
sowego, ograniczając się tylko
do wydawania biuletynu in
formacyjnego. Czasopisma stu
denckie są przeważnie perio
dykami, lecz trudno jest mó
wić o jakiejkolwiek regular
ności w ich ukazywaniu się.
Przy większych uczelniach
istnieją również pisma uczel
niane wychodzące najwyżej
sześć razy w ciągu roku.
Praktycznie rzecz biorąc, pra
sa studencka wychodzi z oka
zji podejmowania przez stu
dentów jakichś akcji, demon
stracji politycznych itp. W A-
meryce Południowej nie są to
wcale zjawiska rzadkie.

W myśl zasad konstytucyj
nych można pisać wszystko
i o wszystkim, z tym zastrze
żeniem, że np.: w Chile obo
wiązuje specjalne prawo „o-
brony demokracji" przewidu
jącej między innymi środki
ograniczające działalność pra
sy. W oparciu o to prawo
rząd może spowodować za
trzymanie nakładu i najpóź
niej w trzy dni po takiej de
cyzji wytoczyć proces danemu
pismu. Dalsze rozpowszech
nianie nakładu zależy wów
czas od wyniku procesu. W
okresach ogłoszenia przez wła
dze kraju stanu wyjątkowego,
lub stanu oblężenia wolność
prasy ulega dalszemu ograni
czeniu przez instytucję cen
zury prewencyjnej. W Hondu
rasie istnieje również podob

W skład delegacji wchodzili
Chilijczycy oraz jeden stu
dent z Hondurasu. Bardzo
znamiennym jest — nazwijmy
to — równouprawnienie wszy
stkich członków delegacji. Ża
den z nich nie pełnił funkcji
przewodniczącego — fakt w
naszych warunkach po prostu
nie do pomyślenia.

Do wizyty w Polsce zachę
ciła delegację — według ich
słów — obiecująca deklaracja
Zrzeszenia Studentów Pol
skich, wyrażaj^ca gotowość
nawiązania współpracy ze
wszystkimi organizacjami stu
denckimi, niezależnie od pro
gramu politycznego, na za
sadach równouprawnienia we
wzajemnych kontaktach. Po
dróżuj ąc pa Polsce przedstawi
ciele Kongresu odbywali sze
reg spotkań ze studentami i
działaczami Z.S.P., aby za
poznać się z sytuacją naszej
młodzieży akademickiej i ze
swojej strony opowiedzieć
o tak mało znanych w Polsce
krajach Ameryki Południowej.

Na jednym z takich spotkań
przy ciastkach i kawie w stu
denckiej kawiarni „Żaczek"
zanotowałem kilka interesu
jących szczegółów z informa
cji podanych przez naszych
przyjaciół z drugiej  półkuli.

Kilka lat temu organizacje
akademickie w Ameryce Po
łudniowej nie posiadały żad
nego jednolitego przedstawi
cielstwa. Dopiero przed trzema
laty powstał Kongres Studen
tów Ameryki Łacińskiej —
jako organizacja regionalna,
zapewniająca jedność działa
nia wszystkich narodowych
związków studenckich tej czę
ści świata, lecz pozostawiająca
dużą swobodę zrzeszonym or
ganizacjom odnośnie progra
mu politycznego, wewnętrznej
polityki organizacyjnej i kon
taktów międzynarodowych.

W tej sytuacji związki stu
denckie Boliwii i Ekwadoru są
członkami Międzynarodowego
Związku Studentów z sie
dzibą w Pradze (CSR), inne
jak: Brazylia, Panama i Ni
karagua utrzymują ścisły
kontakt z Międzynarodowym
Biurem Studenckim (COSEC)
mającym swą siedzibę w Lei-
den w Holandii, a jeszcze in
ne, np. w Chile nie są zwią
zane z żadnym zrzeszeniem
międzynarodowym.

Większość organizacji stu
denckich zjednoczonych w
Kongresie, to organizacje o
orientacji lewicowej. Stąd
dążność do nawiązania współ

Ostatnio bawiła w Krakowie kilkuosobowa delegacja
Kongresu Studentów Ameryki Łacińskiej — organizacji
jednoczącej narodowe związki studenckie krajów Ameryki
Południowej  i Środkowej.

Zasadniczym celem delegacji, która przedtem gościła
u studentów węgierskich, było obiektywne zbadanie prze
biegu październikowych wypadków na Węgrzech w ubieg
łym roku oraz nawiązanie kontaktów ze studentami in
nych krajów Europy Wschodniej.

„CZYTELNIKOM „WEKTORA" W NADZIEI, 2E TE SŁOWA POGŁĘBIĄ PRZYJAŹŃ MIĘDZY
STUDENTAMI ŚWIATA" — brzmi pozdrowienie od delegacji studentów Ameryki Łacińskiej.

Pozyskaliśmy nowych przyjaciół

Redakcja „Wektora" apeluje do wszystkich orga-
c i nizacji działających na terenie Uczelni o nadsyłanie
o wszelkich komunikatów i sprawozdań ze swej dzia-
| łalności.
c       Publikowanie tych informacji leży we własnym

interesie tych organizacji.

A^DRZEJ BURSA
(Wspomnienie pośmiertne)

W chwili, kiedy do kiosków „Ruchu" docierały
pierwsze paczki z nakładem 11-go numeru „Wek
tora" na łamach którego zamieściliśmy wiersz An
drzeja Bursy, Poeta umierał.

Nikt wtedy nie przypuszczał, że to będzie Jego
ostatni wiersz. Tym boleśniej przeto odczuliśmy
stratę Autora, młodego, bo zaledwie 25-letniego
świetnego poety, którego przygotowywany tomik
stałby się na pewno wydarzeniem dnia i literacką
rewelacją.

Obdarzony wielkim talentem i bogatą, oryginalną
fantazją, Andrzej Bursa był szeroko znany w ko
łach młodzieży artystycznej i wysoko ceniony wśród
zawodowych pisarzy.

Wiersze jego jak np. „Liryka Rudolfa Hoessa",
„Fiński nóż", poemat „Luiza" drukowane na ła
mach czasopism literackich, na zawsze dzięki swej
sugestywnej wizji utkwiły w pamięci czytelników.

Redakcja „Wektora" z głębokim żalem i smut
kiem żegna swego wybitnego i nieodżałowanego
Współpracownika i Kolegę.REDAKCJA

wszystkie warunki po temu,
by zespół znów wspiął się
na „szczyty". Mamy przede
wszystkich dobrych instruk
torów.

Orkiestra ma mgr Białową
sa, który jest jednocześnie
kierownikiem artystycznym
Zespołu Rozrywkowego, chór
ma takiego „speca" od spraw
rozrywkowych jak p. Le
sław Lic z Polskiego Radia,
balet ma pana Parużnika i...
dużo, dużo dobrych chęci.

Mamy wreszcie na warszta
cie dobry program rozryw
kowy. Soliści i kwartet „dy
sponują" Zenkiem Szeligą i
sekcją rytmiczną.

Ale to nie wszystko! Mamy
niestety, i poważne kłopoty.
Przede wszystkim — brak
chętnych. Co prawda, balet
ma ich aż za dużo, ale za to
chór — nie daj Boże! Ileż ja
się naogłaszam i naproszę! A
jednak nie mogę przełamać
dziwnej niechęci naszych ko
leżanek. Rozumiem — wzięto
się do nas „ostro", jeśli cho
dzi o naukę, człek chodzi jak
kołowaty...

Ale właśnie, żeby głowa nie
bolała, dobrze jest sobie po
śpiewać — dwa razy w tygo
dniu (jakby to lekarz przepi
sał). Wierzcie mi — starsi ko
ledzy, absolwenci, przyjeżdża
jąc na Akademię, nigdy nie
ominą sal zespołu, by znów
znaleźć się w tej, tak charak
terystycznej atmosferze tań
ca, śpiewu, uśmiechu.

Niektórzy z nich twierdzą,
że najpiękniejsze wspomnie
nia z czasów studiów wiążą z
pracą w zespole.... Niektórzy
nawet znaleźli tu towarzyszy
na całe życie... i towarzyszki.

Wielu kolegów stawiało w
orkiestrze swe pierwsze kro
ki, a dziś — posłuchajcie icł^
jak grają! Jak z ńut, niektó
rzy nawet zasilają składy
najlepszych orkiestr Krako
wa.

Powiecie — na co ta cała
przemowa! Chodzi po prostu
o przekonanie Was, a szcze
gólnie nasze koleżanki, bo
tych nam brak, że praca w
zespole to nie tylko obowią
zek chodzenia na próby, to
także cała moc estetycznych
przeżyć, to okazja do po
głębienia swych zamiłowań
artystycznych i — naprawdę,
naprawdę dobra r o z r y w-
k a.Ryszard Adamczyk

Nie każdy student AGH wie
0istnieniu i pracy Zespołu
Rozrywkowego AGH. Czasem,
idąc na obiad czy na kola
cję,  usłyszy dźwięki trąbki
lub perkusji,  dobiegające z
„jamy" mgr Biało wąsa, cza
sem rzuci okiem na tablicę
ogłoszeń naprzeciw baru mle
cznego i przeczyta zdawkowe:
„Uwaga balet! Próba w śro
dę... godz. 16.00" i... i to wszy
stko.

Aha, przepraszam! Jeszcze
słyszy często orkiestrę tane
czną AGH na wieczornicy ta
necznej. Właściwie — dla
przeciętnego słuchacza naszej
Uczelni — wiadomości o tym
zespole na tym się kończą.

Otóż to! Największą chy
ba bolączką zespołu jest sła
be zainteresowanie jego pra
cą ze strony studentów. Dla
władz Uczelni to tylko kło
pot, bo i salę trzeba im dać
1wyrazić zgodę na rozprowa
dzenie ankiet  wśród studen
tów lat pierwszych.

A jednak... A jednak jest
w Akademii grupa ludzi, któ
rzy całe serce, cały swój wol
ny czas poświęcają temu, zda
wałoby się, nikomu niepotrze
bnemu tworowi i co więcej,
oprócz zgryzoty i kłopotów,
dostarczającemu im wiele ra
dości i zadowolenia.

Zapytajcie mgr Białowąsa,
Zenka Szeligę czy Witka
Strzeleckiego, czy rzuciliby
to wszystko bez ^ąlu! Za
czną przed Wami narzekać,
kląć, szpetnie, ale... ale ze
społu nie porzucą.

Dzieje się tak dlatego, że
wraz z zespołem przeszli
wszystkie jego „wzloty i u-
padki", widzieli w r. 1953
nasz Zespół zdobywający
I-sze miejsce na ogólnopol
ski^h- eliminacjach we Wro
cławiu, przeżyli dwa lata te
mu w czasie Juvenalii •wy
gwizdanie zespołu na Rynku
Krakowskim, przeżyli rozwią
zanie zespołu i jego reakty
wowanie (n. b. balet reakty
wowano dopiero półtora mie
siąca temu), byli uczestnikami
wielkiego koncertu w sali
krakowskiej Filharmonii (Pa
miętacie imprezę „Szafa gra
na AGH?"), przeżyli entuzja
styczne przyjęcie programu w
czasie tegorocznych Juvenalii
w auli AGH. Itd. itd.

Zapytacie — A co teraz?
A no, teraz mamy prawie

Hallo! Hallo!
Tu Zespół Rozrywkowy AGH!
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OWOC ZAKAZANY
mamy już nie najbłahsze
wspólne tajemnice

aż nagle mnie przegonić chce za rajskie
bramy

cherubin gniewu mieczem płomienistym
gdym przypadkiem wziął w rękę owoc

zakazany
zapomniany na stole
twój
dowód osobisty

mylisz się
niepotrzebny ten wielki niepokój
choć zwiedzę personaliów rubryczki zawiłe
twój wiek dla mnie na razie
tylko półtora roku
które

przy tobie
przeżyłem

DORÓWNAM
już nie długo jakaś chwila któryś dzień
jeszcze jedna twa replika dosadna a płocha
i przygasnę i dorównam już miłości twej
będę kochał w sam raz tyle ile ty mnie

kochasz

NIESTRUDZENIE
ileż razy tyś mnie już kochała
ileż razy mówiłaś że nie
ale jak się wreszcie ma rzecz cała
tylko goły bożek z łukiem wie

on mi szeptem raz po raz wyjaśnia
że przesada że nie jest tak źle
i dlatego i dlatego właśnie
niestrudzenie stale kocham cię
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Mej miłości chcę ci dać
próbkę

Stoję  w  oknie  błagam cię
nocą

Pozwól w radio wkręcić ci
śrubkę

Sam nie wiem — po co"?
Obecnie trwają ostatnie

przygotowania do wystawie
nia czwartego programu ka
baretu.

Na najbliższy okres zapo
wiedziane są również kon
certy muzyki jazzowej —
popularne jam sessions, do
których zgłosiły swój akces
takie tuzy jazzu jak A. Ku-
rylewicz, A. Trzaskowski,
czy Drążek-Kalwiński. Naz
wiska te stanowić mogą rę
kojmię, że poziom będzie
b. wysoki, a powodzenie na-
pewno duże.

Najbardziej niespokojne
duchy „Piwnicy", a zarazem
najaktywniejsi członkowie
tamtejszego klubu to czar
nobrody Piotr Skrzynecki.
Joanna Olczakówna, Kazi
mierz Wiśniak, Wiesław
Dymny, Krzysztof Litwin i
obok nich szereg większych
i mniejszych entuzjastów.

Do nieodłącznej tradycji
„Piwnicy" należą także bale
organizowane w co drugi
czwartek w rytmie rock'n
rollu i muzyki jazzowej. Ale
o balu następnym razem...

Andrzej Szypulski

Program w głównych za
rysach przewidywał w za
sadzie dość wszechstronną
działalność, którą w pew-

• nych kierunkach albo już
urzeczywistniono, albo jest
ona w stadium realizacji.
Tak więc odbyły się trzy
programy kabaretu, małe
wystawy prac malarskich,
koncerty muzyki nowocze
snej, wieczory autorskie (Sta
nisława Jaworskiego, Marii
Suknarowskiej i Leszka Ma-
ruty), a w przyszłości ma po
wstać teatr eksperymentalny.
. O kabarecie słyszało się
najwięcej. Dość udany pro
gram satyryczny, piosenki
przy akompaniamencie gita
ry, a zwłaszcza modny strip-
tease rozsławiły szeroko
„Piwnicę". Oto próbka z u-
biegłych programów kaba
retu — wyjątek z tekstu
Piosenka o Leokadii. Sł.
J. Olczakówna, mel. Z.
Chwedczuk.
^Ja ci śrubkę wkręcę w radio
Ach Leokadio
Lecz czy czyn ten sens miałby
Nie wiem — choć chciałbym

Nie wiem czego dotyczą
te  zwrotki

Nie wiem czemu powta
rzam je czule

Leokadio masz w oknie
prymule

Leokadio  ja mam na
gniotki

wej przygody, która, nawia
sem mówiąc, mogła się przy
kro zakończyć dla „Piwni
cy". Oto w okresie waka
cyjnym 1956, gdy na czas
lata przerwano działalność,
znaleźli się kombinatorzy,
których omamiła plotka o
drugiej, głębiej położonej
kondygnacji piwnic pałacu
„pod Baranami". Pod pozo
rem, że są stałymi bywalca
mi, dostali się do „Piwni
cy", zaopatrzeni w żywność
na kilka dni i zaczęli kuć
podłogę. Podejrzane stuki
spryciarzy-dzięciołków spro
wadziły im na kark milicję,
która nieproszonych gości
wzięła na komisariat.

„Piwniczanie" przez ten
wybryk omalże nie zostali
odcięci od swojego locum
i dopiero zachody i błagania
u dyrektora Domu Kultury
pomogły i sezon jesienny
zastać mógł „Piwnicę" w
komplecie.

Nic dotąd właściwie nie
napisałem o tym, co właści
wie tam się dzieje i jakie
konkretne perspektywy mają
członkowie klubu oraz, co
j

jak filozof-dramaturg Jean
Paul Sartre czy laureat tego
rocznej nagrody Nobla — Al
bert Camus.

Ale — „revenons & nos
moutons" — wróćmy do na
szych „Baranów"! W rzeczy
wistości pewna szarzyzna
wnętrza wynika z ubogiej de
koracji plastycznej — o ten
dencjach taszystowskich, któ
ra może wywierać silne wra
żenie w sensie pozytywnym
tylko na kimś orientują
cym się we współczesnej pla
styce, zaś dla laika stanowi
zbiór, pardon, bohomazów.

Gdyby dodać do tego pry
mitywną „architekturę wnę
trza", to można sobie jako
tako wyobrazić ową szarzyz
nę.

Naturalnie nie można za to
winić nikogo, bo fundusze
nie spadają z nieba, a to co
już zrobiono, ma za sobą pra
cowitą przeszłość.

„Piwnicy" nie można na
wet porównywać świadomie
ze znanymi w kraju piwni
cami — kawiarniami o luk
susowym urządzeniu i przy
gotowanymi specjalnie z du
żym nakładem kosztów jak
np. warszawski „Krokodyl".
W Krakowie twórcami „Piw
nicy" byli ludzie młodzi, z
zapałem, lecz bez forsy
i stworzyli ją raczej wy
łącznie dla siebie.

Gdy w czerwcu 1956 roku
odkryto „Piwnicę" w rene
sansowym pałacu „pod Ba
ranami"- (widział on już
różnych gości: króla saskie-

. Nazwać wszystkich bywal
ców „Piwnicy" artystami lub
pokrewnymi im duchem by
łoby grubym nietaktem. Zna
czna rzesza bywalców to,
szczerze mówiąc, towarzy
stwo zwykłych, pospolitych
snobów krakowskich (snob
simplex cracoviensis) nie na
leżących raczej do gatunku

"„homo sapiens". O charakte
rze „piwnicy" nie oni — na
szczęście — decydują. Gru
pa „twardych", którzy zdo
byli dla siebie lokal, utrzy
muje nadal hegemonię i pie
lęgnuje „nastrój".

Nastrój ten jest dla nie
przygotowanego gościa z uli
cy pewnym zaskoczeniem.
Zaskoczenie to jest jednak
całkiem naturalne, bo atmo
sfera „piwnicy" stwarzać
może czasem pozory ponuro
ści. Skąd się to bierze? Otóż
stylowi „Piwnicy" przypisuje
się miano „egzystencjalisty-
cznego" (Uff!  Co za nazwa!).

Styl ten chwycił tu od razu
1 dzisiaj jest już czcigodną
tradycją. Podobno wzorowa
no się w tej materii na pa
ryskich piwnicach artystycz
nych. Chociaż... jeden ze zna
jomych, młody plastyk, któ
ry przebywał ostatnio w Pa
ryżu i specjalnie intereso
wał się tam życiem młodych
artystów, znalazł ich bez
bród, ubranych w sposób nie
wyróżniający się spośród oto
czenia. Egzystencjalizm jest
dziś na Zachodzie raczej
przeżytkiem, choć miał i ma
takich twórców i wyznawców
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ZNASZ-LI TEN KLUB?
ezyll

PIWNICA „POD BARANAMI"
A. MACEDO^SKI

go Fryderyka Augusta, księ
cia Poniatowskiego, carewi
cza, arcyksięcia Eudolfa
(Mayerling!), Franciszka Jó
zefa...} był to loch wypeł
niony po brzegi gruzem
i wszelakim rupieciem. Trze
ba było nie lada wysiłku,
żeby to wszystko wynieść
i oporządzić lokaL

Czegóż jednak nie zdziała
upór młodych?

Wreszcie  w prowizorycz-

„Schodzom sie do piwnice
Zapalone trzy świce,
Drzwi nie wprzódzi się otwiera
Aż fto imię Lucyfera

Po trzy razy zawoła..."
Boy („Sł&wka")

"j^apisano o „Piwnicy pod Baranami" już sporo,
^w prasie tak krajowej jak i zagranicznej, ale
wszystkie te jej opisy i fotografie dotyczyły tylko
fragmentarycznie życia „piwnicy", działającej od
przeszło roku na „niwie" kulturalnej Krakowa.

Wszyscy ci, którzy coś już o niej słyszeli, a którzy
dotąd nie mieli jeszcze okazji zaglądnąć do tej oazy
młodych artystów, imaginują sobie oczyma wyo-

. Ibraźni różne cudactwa.
Postaramy się więc rozświetlić nieco mroki tajem

nicy, otaczające ten podziemny lokal.
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zarabia? To nie jeet jeg^
wóz. Jeździ na procent Mie
sięcznie dociąga do 80 tys.
franków.

Na obiad (czyli właściwie
kolację) wracamy do nasze
go Citć. Nie chcemy ryzyko
wać skromnego zapasu fran
ków. Nie orientując się do
brze w lokalach, można
wpaść. Różnice cen olbrzymie
— nawet skromny obiad —
od 550 franków u Rallysse'a
(taki punkt zbiorowego ży
wienia lub jak tu nazywają
fabryka jedzenia) do 2000
franków od osoby, trochę bli
żej Opery.

Mieszkamy daleko za mia
stem w tzw. nowym Citó
UniversStaire ,^Anthony".
Jest to nowozbudowanę osie
dle studenckie na 8 tysięcy
mieszkańców. Wszystkie po
koje są jednoosobowe, łączo
ne po dwa wspólnym balko
nem, przedpokojem i łazien
ką. Na dwa takie podwójne
„mieszkanka" przypada je
den prysznic. Pokój ma Oko
ło 14 ml, znajdują się w nim:
stół z lampą do pracy, tap
czan, szafka na książki i bie
liznę, fotelik o nowoczesnej
konstrukcji (w każdym poko
ju inny). Na szerokich we
neckich oknach rolety zmie
niające oświetlenie pokoju w
zależności od kąta ich usta
wienia. Mieszkanie drogie.
Miesięcznie 12 tys. franków.
Nie wiem, czy istnieją zniż
ki. W osiedlu znajdują się
czytelnie, świetlice, bary,
poczta i stołówka. Stołówka
jest świetnie zorganizowana
— na zasadach samoobsługo
wych, z licznymi bufetami, w
których na jedno nakrycie
(taca blaszana z przegródka
mi) kolejno nakładają dania.
W stoisku z prasą obok baru
kawowego cieszącego Się du
żą popularnością, można ku
pić polskie gazety m. in. kra
kowską „ZEBRĘ". Polaków
mieszka tu kilkoro. Są to
studenci Sorbony. Byli • na
szymi przewodnikami i tłu
maczami. Zresztą język pol
ski można usłyszeć w Pary
żu często. Nie tylko załatwia
jąc sprawunki. Polakiem mo
że się okazać np. woźny ka
baretu „Patachou" na Mont-
martre. Syn górnika z płn.
Francji. Toteż „rodacy" czu
ją się tu jak w domu.

Cóż więcej mogę Wam po
wiedzieć <o naszym krótkim
pobycie w „stolicy świata"?

Ostatniego dnia poszliśmy
do paryskiego kabaretu, gdzie
poznaliśmy pewną bardzo ła
dną Greczynkę, a o tym wo
lałbym już nie pisać... żona
i dzieci!

sprzedaje  całą  noc  włoska
rodzina? '

Nad ranem wędrujemy do
hal — zbliża się dzień pracy,
hale targowe są wtedy naj
ciekawsze. No, i tu można
coś dorobić, pomagając je
dnorazowo sprzedawcy.

Kiedy kończy się neonowa
noc paryska, kiedy gaśnie
wiatrak „Moulin Rouge" a
turyści obracają się na drugi
bak w hotelowych łóżkach,
zaczyna się zupełnie inny
Paryż. Paryż zwykłego czło
wieka... Ruszają pierwsze po
ciągi metro, młodzi ludzie ca
łują się na „dzieńdobry" na
przystanku. Nie mieszkają
razem. Trudności mieszka
niowe. Tak, tak, nie uśmie
chajcie się. To nie tak łatwo
opłacić mieszkanie. Szczytem
marzeń jest posiadanie miesz
kania na własność. Znajoma
artystka uchodzi za bogaczkę,
bo kupiła sobie mieszkanie
w okolicy Champs Elysses. To
poważne bogactwo i cel za
robku wielu, wielu ludzi.
Jest to bardzo skromne 2-po-
kojowe, półkomfortowe miesz
kanko na bocznej ulicy, ale
w odległości do 1 km, a więc
w dzielnicy Champs Elysćes.
Stąd jego wartość. Na piątym
piętrze, w oficynie, bez win
dy. Żaden z pokoi nie prze
kracza 16 m*. Ale to już bar
dzo zacny i dobrze sytuo
wany Paryżanin, który po
siada 2 pokoje i wynikające
stąd prawa i obowiązki, aż
do opieki nad własnym ka
wałeczkiem uliczki na niego
razem z mieszkaniem przy
padającym.

Ulica paryska, rano pusta
i smutna, z upływem godzin
coraz zapełnia się ruchliwym
tłumem, szarym, załatwiają
cym tysiące spraw. Pewnej
majestatyczności nabiera w
godzinach południowych. Lo
kale zapełniają się. Przerwa
południowa — święta rzecz.
Naruszyć ją — to obrazić
uczucia, tradycję narodową.
To tyle, co nie dać napiwku.
Po obiedzie znów mniejszy
ruch, ludzie wracają do pra
cy. Korzystamy z tego i
idziemy na zakupy. Oczywiś
cie do słynnego Lafayette'a.
Na straganach język obowią
zujący raczej polski, ze wzglę
du na osoby sprzedawców. I
potargować można jak na ciu
chach w Krakowie. Wzrusza
my naszą wizytą (u kupców
paryskich rzadka rzecz) i poi- •
ski Francuz ofiaruje naszym
paniom na dodatek po sweter
ku. No i zamyka stragan. Na
dziś sprzedał wystarczającą
ilość. Trochę nam głupio, że
„rozbiliśmy" stragan ze swe
trami.

Ruch zwiększa się. Zbliża
się godzina powrotu z pracy
— szósta. Na autobusy cze
kają duże grupy ludzi. Bez
kolejek. Porządek jest jednak
niemal idealny. Na każdym
przystanku zainstalowany jest
mechanizm, z którego wy
ciąga się bloczki z numerka
mi, według których konduk
tor wywołuje kolejnych pa
sażerów z czekającej grupy.
Metro też przepełnione.
Wsiadamy do taksówki. Tru
dno przejechać. Szofer, z po
chodzenia Rosjanin, domyśla
się, że rozmawiamy po pol
sku. Pytamy, jak się żyje? Ile

uliczkach Montmartrehi, pod
oświetloną Sacre Coeur, z da
la od nowoczesnych samocho
dów i ciekawskiego tłumu.
Może uda się wam odnaleźć
Paryż poetów i malarzy...

Ale narazie zwiedzajmy to
co oglądają wszyscy, to co
rzuca się w oczy i panuje —
światła wielkiego miasta.
Wrzućmy więc 20 franków aby
zobaczyć strip-tease w foto-
plastikonie, lub jeśli dyspo
nujemy tysiącami, idźmy do
Folies Bergere oglądać to sa
mo zbiorowo i znacznie efek
towniej... Odżałujmy jeszcze
20 franków i strip-tease przez
dziurkę odsłoni nam dalsze
szczegóły. A może macie jesz
cze 20? To wtedy zobaczycie
finał. Nie jesteśmy milione
rami, ale ostatecznie jesteś
my w Paryżu. No i zawsze
taniej, niż w kabarecie. Ko
lację jemy na ulicy, to na
wet w dobrym stylu. Tzw.
„hot dogsy" — parówki w
długich paryskich bułkach.
A może wolicie gorące orzesz
ki lub świetne makagigi,
które na bulwarze de Clichy

rami", to prawda, ale jednak
muszą rano wstawać do pra
cy. To turyści zapełniają dro
gie nocne lokale i kabarety.
Orgia świateł na Pigalle'u
rozpoczyna się nie wcześniej
jak o 10-tej wieczorem. Słyn
ny plac przygotowuje się
przedtem jak kobieta i jak
kobieta w buduarze nie jest
właściwie do oglądania. Ja
każ olbrzymia różnica, kiedy
niczym złociste branzolety,
klipsy i broszki rozbłysną
neony kabaretów „Eve" i
„Naturiste", słynny wiatrak
„Moulim rouge" czy reklamy.
Wtedy Paryż staje się „sto
licą świata", znaną ze zdjęć,
opisów i filmów. Rzecz inna,
że jest to Paryż najpłytszy.
Późną nocą szukajcie praw
dziwego Paryża na pustych

,3im-bom" zarówno w
programie Festiwalu, jak i w
jedynym występie w Paryżu,
w sali Zw. Kombatantów
„chwycił" publiczność nie
zawsze najprzychylniej na
stawioną. Zespół góralski, po
udanym występie w Paryżu,
odbył triumfalne tournee po
ośrodkach polonijnych w płn.
Francji, serdecznie przyjmo
wany przez górniczą ludność
polską. Czas wolny, to nie
kończące się wędrówki po
Paryżu. Przeważnie nocą, ale
nie tylko. Zresztą ten, ktoby
znał Paryż tylko nocą, śmia
ło może powiedzieć, że nie
zna Paryża. „Paris by night"
— to wycieczki American
E^press, to Paryż turystów
z za oceanu. Prawdziwi pa-
ryżanie nie zasypiają „z ku

11 dni w Paryża to bardzo niewiele. Zważywszy w do
datku, że przyjechało się tu nie dla przyjemności, ale
wraz s delegacją polską na Studencki Festiwal Kultu
ralny z okazji 50-tej rocznicy UNEF-u (Union Nationale
des Etudians de France), trzeba było wielu wyrzeczeń
członków polskich zespołów i osób towarzyszących, wielu
rezygnacji z poznawania miasta, aby oba polskie ze
społy „BIM-BOM" i STUDENCKI ZESPÓŁ GÓRALSKI
z KRAKOWA, efektywnie wykorzystały wyjazd za gra
nicę.

Ah! Quelle^folie
(Reportaż własny zfParyia)

JANUSZ BUDZYŃSKI

Na zdjęciu Veronika Bell — śpiewaczka Folies  Bergere, Polka, pierwsza gwiazda
Folie w programie granym już trzeci rok. Tytuł programu ^Ah! ąuelle folie~."
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dwoma kuponami pod błotni
kiem.

HOLANDIA
Krajobraz inny niż w

Szwajcarii. Dziwne. Przecież
to także Zachód! Krowy zme
chanizowane. Doi się je bez
przerwy. A u nas? Tylko tę
prywatną inicjatywę, a i to
mało. Wiatraki — rekwizyty.
Dobrobyt. Perły dają dewizy.
Robotnik nie ma tu nic do
powiedzenia. Mniejszość. Sa
mi kapitaliści i finasiśd.
Sprzedają twarde i kupują
wartość dodatkową. Do renty.

Przejście przez ulicę nie
możliwe. Samochody. Trzeba
obchodzić za miastem. Nasza
„Warszawa" oglądana jest jak
dziwoląg: w czasie jazdy ku
pon nawinął się na koło. Mu
sieliśmy wszystkim tłumaczyć,
że to u nas produkują takie
opony, z których podszewka
wyłazi. Wstyd.

SZWECJA
Skały i morze. Burzliwe.

Statek świetnie resoruje. Po
kład śliski, ale nie od wody.
Sztokholm. Nowe dzielnice.
Szklane domy. Nietłukące się!
Próbowaliśmy „Warszawą".
Prawie niezamieszkałe. Wido
cznie więcej tu mieszkań niż
ludzi. A oni mówią, że za dro
gie. Widocznie nam nie ufają.

(dok. na str. 10) .

KANAŁ LA MANCHE
Wspaniały. Dobrobyt. Milio

ny samoch... Przepraszam —
morze. Porządne. Widać od
razu, że to nie Bałtyk. Wszy
stko unormowane: albo zimno,
albo mgła. Żadnych wybry
ków czy wyjątków. Jak mgła
— to dla wszystkich bez róż
nicy w pochodzeniu społecz
nym. Nie tak jak u nas. Eli
tarna. W głowach.

ANGLIA
Wszyscy żyją tu z kapita

łów ulokowanych w Banku
Angielskim. Oczywiście nikt
nie lokuje w polskich ban
kach. Brak zaufania. Rzeka
samochodów. W samochodach
sami konserwatyści. Mkną w
milach na godzinę.

Angielski policjant. Wysoki
ok. 3 m. Subtelny. Moją zna
jomą szukającą hotelu, chciał
przenocować u siebie w domu.
Kultura towarzyska! Anglicy
zachwyceni są Polakami.
Szczególnie tymi z emigracji.
Mówią, że tak inteligentnych
kelnerów i ekspedientów jak
polscy generałowie, to u nich
nie ma. Kobiety czarujące.
Ale wszystko na funty. W
przeliczeniu na kilogramy —
bardzo drogo. Angielska fleg
ma. Wszędzie. Na ulicach i w
mieszkaniach.

Wyjeżdżamy z żalem i z

Zarobek miesięczny obywa
tela wystarczy na utrzymanie
standartu życiowego na wy
sokim poziomie (przeciętnie
2000 m n.p.m.).

FRANCJA
Paryż — stolica kulturalna

świata. W sklepach można do
stać wszystko, absolutnie
wszystko, prócz polskich pra
lek elektrycznych.

Za ekscentryczne — nie
działają...

Samochody o wspaniałych,
nowoczesnych kształtach, na
zamówienie — bez. Przeciętnie
zarabiający robotnik może
przewędrować za swoje 5-let
nie pobory Francję wzdłuż i
wszerz. Na piechotę.

Metro! Tu wsiadasz, tam
wysiadasz!Nowoprzybyły
nigdy tam, gdzie chce. Na
prawdę. Sam to sprawdziłem.
Bez dopłaty.

W restauracji po dwóch kel
nerów na jednego gościa, (pi
janego przy wyprowadzaniu).

Szybkość obsługi ogromna,
szczególnie przy podawaniu
rachunków. Każdy kelner ma
radioodbiornik przymocowany
do kołnierza smokingu. Gość
dzwoni przy stoliku. W szklan
kę. Opuszczamy z żalem. Na
sza „Warszawa" wzbudza sen
sację: przestarzała. Brak fi
ranki w tylnym okienku.

budownictwa — nowoczesne.
Komfort. Dwie wanny. Jedna
na ziemniaki i na węgiel. Dru
ga do kąpieli. Auto ma co dru
gi robotnik. Wyjeżdża nim z
rodziną na wochesende już w
piątek.

Praca w fabrykach niekon
trolowana. Parę dni w tygo
dniu, najwyżej: sześć. Nasza
„Warszawa" wzbudza sensa
cję: błotnik zagięty. • Tam to
nie do pomyślenia.

SZWAJCARIA
Alpy. Wspaniale urządzone:

w górach. Krajobrazy zmienia
ją się z szybkością pospieszne
go pociągu. Lokomotywy bez
palaczy — elektryczne. Dobro
byt. Podróże za bezcen w po
równaniu z hotelami. Wszędzie
fabryki zegarków. Nowoczesne
zegarki nakręcane energią sło
neczną za pomocą soczewki.
Soczewki z Jełeniogórskich
Zakładów Optycznych — ale
nawalają. Wstyd!

Robotnik nie pracuje prawie
nigdy. W większości wypad
ków to tytuł honorowy: ro
botnik honoris causa.

Ach, ile wrażeń'. Nie macie
wprost pojęcia! Podróżowa
łem, moc podróżowałem! Mu
szę to wszystko dokładnie o-
pisać. Gdzie to nie byliśmy!
Oczywiście mam na myśli po
dróże zagraniczne, któż bo
wiem podróżuje dziś po kra
ju?

Jak do tego doszło, że wyje
chałem zagranicę? To nikogo
nie obchodzi. — Najważniejsze
— wrażenia.

N.R.D.
Dobrobyt. Doskonałe szosy.

Moc wspaniałych samochodów.
Co drugi urzędnik państwowy,
a co czwarty robotnik ma
własne auto. Przeważają
Wartburgi i Ify. Oczywiście,
nie widać prawie całkiem
Warszaw.

Przestarzałe. Sklepy pełne.
Ogonków nie ma. Mężczyźni
wytworni, kobiety nie (grube
nogi).

N.R.F.
Dobrobyt. Wspaniałe auto

strady. Nieprzerwana fala sa
mochodów. Przeważnie jedno
rodzinne. W środku wszędzie
radia. Mieszkania z obecnego
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nasz stały
felieton

Ogólnym aplauzem poparty został wnio
sek koi. J. Łuki o przyjęcie w poczet ho
norowych członków ZSP prorektora doc.
Oberca, dyr. dr Białasa, inż. Kozłowskiego,
mgr Białowąsa i mgr Czernego w dowód
wdzięczności za udzielanie bezinteresownej,
wydatnej pomocy Zrzeszeniu.

A oto inne problemy poruszane bądź w
referacie, bądź w dyskusji:

—wprowadzenie na miejsce dotychczaso
wych rad wydziałowych kolektywów, bar
dziej  związanych z ogółem studentów Wy
działu;

—konieczność wystarania się w minister
stwach trzech resortów o dotacje na bu
dowę tak potrzebnego „domu socjalnego";

j— sprawy kulturalne: organizowanie wie
czorków tanecznych, zaopatrzenie Klubu
Studenckiego.

Zebranie zakończyło się głosowaniem, w
wyniku którego wybrano 9 delegatów na
III. Zjazd ZSP oraz 23 członków Prezy
dium RU ZSP przy AGH .

Poniżej podajemy nowy skład Prezydiom
Rady Uczelnianej:

Przewodniczący: Stanisław Szewczyk.
Kier. Wydz. Organizacyjnego: E. Paściak.
Kier. Wydz. Warunków Bytowych: A. Bi-

gaj.
Kier. Wydz. Nauki i Współpracy z Zagra

nicą: St.  Koc (redaktor „Wektora").
Kier. Wydz. Kult.-Oświatowego: J. ^u

ławski .
Kier. Wydz. Wczasów i Turystyki: Cz.

Cyrnek.
Członek Prezydium: J. Luka .

(Obsługa własna)

KONFERENCJA
sprawozdawczo-wyborcza RU ZSP

przy AGH
W dniu 10 listopada br. odbyła się w na

szej Uczelni doroczna konferencja sprawo
zdawczo - wyborcza Rady Uczelnianej ZSP.

W konferencji wzięli również udział pro
rektorzy: doc. A. Oberc i prof. J. Mani-
tius, kierownik Zespołu DS-ów W. Czerny,
przedstawiciel Rady Naczelnej ZSP Wil-
czyński i wiceprzewodniczący Rady Okrę
gowej ML Fita.

W referacie sprawozdawczym przewodni
czący RU koi. St. Szewczyk zapoznał ze
branych ze zmianami zachodzącymi w Zrze
szeniu i omówił pozycję ZSP w uczelni.

Największą bolączką ZSP w AGH była
bierność ogółu członków przy aktywnej pra
cy jedynie czołowego kolektywu, złożonego
z takich ofiarnych działaczy studenckich jak:
St. Szewczyk, J. Luka, R. Adamczyk, Wł.
Piwiwar, St. Trompeter, K. Zalewska i in.

Dzięki ich działalności wzrósł wydatnio
autorytet ZSP — jedynego reprezentanta in
teresów najszerszych rzesz studenckich.

Dyskusja „obracała się" wokół spraw by
towych, szczególnie wokół nowego projek
tu systemu stypendialnego (zróżnicowanie
wysokości stypendiów w zależności od kon
kretnej sytuacji materialnej studenta i jego
rodziny, ograniczenie rozdziału stypendiów
tylko do osób rzeczywiście potrzebujących,
oddanie' prawa decyzji w sprawach stypen
dialnych samym studentom).

te przygotowanie inżyniera tej
specjalności?

Nie gwarantuje, ale cóż wy
sobie myślicie że można my
śleć o węglu i nafcie równo-

. cześnie!
Ob. Społeczny! — Dziękuję

za długi list. Macie rację, to
był doskonały pomysł na pod
wyższenie Waszej, przepra
szam, studenckiej stopy ży
ciowej. Proponuję dalsze ta
kie innowacje. Wam stypen
dium nie odbiorą. Pytacie, co
odpowiedzieć kolegom, którzy
nie popierają nowego systemu
stypendialnego?

Odpowiedzieć, że to nie
wasz pomysł i zasłonić się
zaświadczeniem o stanie ma
jątkowym. Siła papierków
nadal obowiązuje. Na pyta
nie kto jest bardziej zadowo
lony, ten co mu zabiorą 480
zł, czy ten co dostanie 70 zł
więcej — radzę nie odpowia
dać zwłaszcza większym gru
pom. Jak spotkacie takiego,
któremu zwiększenie sty^en
dium o 70 zł rozwiąże wszys
tkie trudności życiowe — przy
ślijcie jego fotografię. Spopu
laryzujemy za granicą. Ścis
kam Waszą dłoń, bądźcie do
brej myśli.Ł

ko kategorycznie zabraniają.
„Psów wprowadzać nie wol
no", „Niezatrudnionym wstęp
wzbroniony", „Nie pluć na po
dłogę". Czasem tylko tabli
czka uprasza tam, gdzie cho
dzi o wielki akt poświęcenia
ze strony obywatela.

Oto wszystko, z czym na ra
zie przychodzę do Was, ob.
Redaktorze. Chodzi o to, aby
rozszerzyć naszą akcję na
całą uczelnię, umiejętnie u-
ogólniać sprawy i wytworzyć

•wokół studentów atmosferę
ograniczania. W tej końcowej
akcji możemy śmiało korzy
stać z doświadczeń ogranicza
nia stosowanych w ubiegłym
okresie. Oby tylko było nas
więcej.

IZYDOR

Student P. R. — Pytacie,
czy to prawda, że studentów
często traktuje się niepoważ
nie? Nie, nieprawda. Czasem
traktuje się poważnie.

Eksploatatorzy Nafty: Py
tacie, czy dwie godziny wy
kładów i jedna godzina ćwi
czeń z przedmiotu „eksploa
tacja ropy, gazu ziemnego i
wód mineralnych" na czwar
tym roku, gwarantuje należy

stosunku do innych krajów,
ale wiem, że stosunkowo małe
jest spożycie słów, dziękuję,
przepraszam.

Po francusku: Merci, Par
don.

Po angielsku: Thank You,
Sorry.
; Po włosku: Grazie, scusi.

We Francji dziękuje się na
każdym kroku. W holu teatru,

nad popielniczką wisi ta
bliczka: „Tu prosimy wrzu
cać niedopałki. Dziękujemy".

Na automacie a lemoniadą
tabliczka: „Prosimy nie wrzu
cać innych monet, prócz 20-
frankówek. Dziękujemy". A
nawet widziałem na odna
wianym sklepie zdumiewają
cą tabliczkę, treści: „Uwaga,
świeżo malowane. Dziękuje
my".

Czytając dalej należy roz
chmurzyć czoło, ob. Redak
torze. W Polsce wszystko
przemawia za tym, że sytua
cja nie jest tak groźna. W
sposób legalny, możemy kon
tynuować więc nasze zamie
rzenia.

U nas tabliczki są groźne.
Nie proszą i nie dziękują, tyl

Redaktorze. Sam byłem świad
kiem, jak . student idący z
profesorem przeprosił go i
skierował swe kroki na scho
dy, by spotkać się z nim na
drugim piętrze po wyjściu z
windy. Nie pomogły perswa
zje profesora namawiającego
go do wspólnej przejażdżki —
wymowa słów pisanych jest
silniejsza. Oto dalsze pocie
szające meldunki: kilku asy
stentów - studentów ogłosiło
już sprzedaż swych kluczy do
wind, nie chcą bowiem za
mrażać kapitału na okres
studiów.

Jak z tego widać ob. Re
daktorze i na tym odcinku
mamy zapewnione zwycię
stwo, tym bardziej, że — ale
to już między nami — stu
denci nie chcą jeździć win
dami, zdając sobie sprawę, że
przy takiej olbrzymiej ilości
studiujących jest to niemoż
liwe. Chodzi tylko o uogól
nienie akcji w związku z kil
koma śmiałkami, którzy zmy
lili czujność naszych władz
i wyłudzili prawo korzysta
nia z windy.

Ten fakt. ob. Redaktorze
oprócz wyżej opisanych za
mierzeń ma ponadto bardzo
poważne znaczenie dydaktycz
ne — wzbudzi się większe
zainteresowanie windami ko
palnianymi. Wiadomo, owoc
zakazany lepiej smakuje. Już
dzisiaj widzę dodatkowe tony
węgla, odstawiane na po
wierzchnię, dzięki zaintere
sowaniu zjazdami przyszłych
inżynierów.

Informuję Was ob. Redak
torze, że należałoby zawia
domić kogo trzeba, iż w myśl
instrukcji o korzystaniu z
windy — dzieciom powyżej
lat dziesięciu wolno już jeź
dzić samotnie, zachodzi więc
obawa przebierania się stu
dentów za dzieci, celem omi
nięcia zarządzenia.

Kończąc, przyznam się ob.
Redaktorze, że mimo tak da
leko zaawansowanych posu
nięć mam pewne obawy co do
dalszego biegu akcji, nie
wiem w jakim stopniu znaj
dziemy w tych sprawach po
parcie u naszych Władz, a
poza tym, niektóre pisma roz
poczęły akcję wręcz odwrotną.

Oto co drukuje popularny
„Przekrój" w nr 654 z dnia
20 października br. w „De
mokratycznym" savoir vivre:

Nie wiem, jakie jest u nas
spożycie mydła na głowę w

Jakie szczęście ob. Redakto
rze, że nie jesteście już

studentem! Sprawę trzeba po
stawić jasno i otwarcie. Naj
wyższy czas skończyć z do
tychczasowymi metodami i
raz na zawsze wykazać róż
nicę między studentami a pra
cownikami naszej uczelni. —
Spróbujmy sprawę nazwać
po imieniu: rozpoczynamy
akcję pod hasłem „student
to zło konieczne": Bardzo ża
łuję, ob. Redaktorze, że nie
mogę aagwarantować po
myślnego zakończenia akcji,
tym bardziej, że znaczna wię
kszość pracowników nauko
wych i administracyjnych
zbyt życzliwie odnosi się do
studentów. Sądzę jednak, że
bardzo popularny „Wektor"
przyczyni się do skierowania
akcji we właściwym kierun
ku.

A, oto ob. Redaktorze, pier
wsze meldunki z pola walki,
która miejmy nadzieję, przy
Waszym poparciu zakończy
się pozytywnie.

Jedna z katedr wywiesiła
już napisy na niektórych
drzwiach swych gabinetów i
laboratoriów: „Obywatelom
studentom wstęp wzbronio
ny". I słusznie ob. Redakto
rze, tym bardziej, że ostatnio
zauważono wzrost aktywno
ści grup studenckich, co mo
głoby zakłócać niczym nieza-
mąconą ciszę laboratoriów.
Wiadomo przecież, że nic i
nikt tak nie przeszkadza w
pracy, jak przenikliwy wzrok
studenta, skierowany poprzez
uchylone drzwi wprost na
precyzyjną aparaturę. Nie
ma sensu zamykać drzwi na
klucz lub dwuznacznie od
woływać się do „nieupoważ
nionych" — możemy to ro
bić zupełnie otwarcie, jes
teśmy przecież po paździer
niku. To jeszcze nie wszyst
ko ob. Redaktorze. Podobną
dyskryminację rozpoczęto już
na odcinku małej mechaniza
cji i tam bowiem zauważo
no znaczne zainteresowanie
studentów sprawami, które
w żadnym wypadku nie po
winny ich interesować. Jak
widać ob. Redaktorze, nie
bezpieczeństwo czyha ze
wszystkich stron. Ale od cze
go jest czujność? Ostre za
rządzenie i napisy: „Studen
tom jazda windą wzbronio
na" — raz na zawsze rozwią
zuje sprawę na tym odcin
ku. I to jak rozwiązuje ob.

LIST IZYDORA
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Spitsbergen. Hornsund. Zatoka Białego Niedźwiedzia.
Wyładunek tratwy.

Hornsund. Treskelodden.
Tropy niedźwiedzia na morenie.

Spitsbergen. Hornsund. Wilczekodden,
Baza polskiej   wyprawy MRG.

Spitsbergen. Hornsund. Zatoka Białego Niedźwiedzia.

w niej zdjęcia z walk w Hisz
panii. Stan domku wskazy
wał, że od przeszło dwudzie
stu lat nikogo tu więcej nie
było.

Bardzo lubiłem wielogodzin
ne przejścia nad brzegiem
morza. Niezliczone czasem
ilości pni drzew dryfowych,
w tym kraju bez żywych sosen
lub świerków, stanowiły zaw- .
sze zagadkę: jaką drogę pień
odbył, skąd pochodzi, jak
długo tu leży? Ale już z wiel
kim zdziwieniem odkryliśmy
dwie nowe opony samocho
dowe, nadające się zresztą
świetnie do naszego auta-
„gazika".

Niemałą sensację wywołało
znalezienie na brzegu, wyrzu
conej przez morze, butelki.
Wewnątrz umieszczony był
list z adresem. Jakiś Anglik,
kapitan statku prosi znalazcę
0powiadomienie go w jakim
miejscu znaleziono tą flaszkę.
Wiadomość pochodziła z 1950 .r

Dużą niespodziankę sprawili
nam zagraniczni goście, któ
rzy kilkakrotnie odwiedzili
bazę naszej Wyprawy. Guber
nator Svalbardu (sysselman)
złożył pierwszy wizytę w kilka
dni po lądowaniu naszym w
Hornsundzie. Potem p. dr
K. Lundąuist — dyrektor In
stytutu Polarnego w Oslo.
Towarzyszył mu p. Guzow-
ski — Polak, dyrektor tech
niczny norweskiej kopalni
węgla na północy Spitsber-
genu. Prof. Lugeon — Szwaj
car (przedwojenny dyrektor
PIM-u w Warszawie) przybył
do nas z dwoma Szwedami,
uczestnikami szwajcarsko-
szwedzko-fińskiej wyprawy w
Murchisonfjordet (północny
Spitsbergen). Orginalną wi
zytą był przelot hydroplanu
Szwedzkich Sił Zbrojnych
„Katalina". W bardzo akroba
tycznym locie tuż nad da
chami naszych zabudowań
zrzucił nam obfitą pocztę z
Kraju. Z trudem uniknął po
tem katastrofy przy wodowa
niu na wzburzonym morzu w
Murchisonfj ordet.

Zupełnie niespodziewaną wi
zytę złożył nam norweski
statek wielorybniczy, zagnany
sztormami do Hornsundu.
Grupa prof. Dylika zawarła
z jego załogą przyjemną zna
jomość, goszcząc ją w swoich
namiotach nad zatoką Gas-
hamna.

Kiedyś pasażerski statek
„Lyngen" utrzymujący sezo
nową komunikację między
Norwegią a Longytarbyen
(osiedlem górniczym — sie
dzibą Gubernatora Svalbar-
du) zawinął do Zatoki Bia
łego Niedźwiedzia przywożąc
pocztę z Tromsó. Liczni tu
ryści z wielu krajów Europy
1z Ameryki z dużą sympatią
pozdrawiali Polaków na nor
weskiej ziemi.

Im bliżej zimy, tym mniej
odwiedzin. W połowie wrze
śnia ustaje zupełnie ruch na
morzach Północy. Ostatnie
węglowce powracają do Eu
ropy.

Sztormy i awaria opóźniły
przypłynięcie okrętu „Bałtyk"
do Hornsundu po grupę let
nią. W ostatnim prawie mo
mencie opuściliśmy już nie
bezpieczne morze Spitzsber-
genu.

Zrobiono sporo. Prace roz
poczęte będą kontynuowane w
roku przyszłym. Dotyczy to
też badań magnetycznych.
Chętnie tam wrócę.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
W następnym nu

merze:
Mgr inż._

Antoni Czubak    I

NASI
W JUGOSŁAWII

(Reportaż własny)
oooooooooooooooooooc

py jest przedpole ustępujące
go lodowca nad zatoką Gęsi
(Gashamna) w południowej
części Hornsundu, natomiast
prof. Jahn zajmował się pe-
ry glac jąłem otoczenia bazy
Wyprawy.

Dr Birkenmajer kartuje
„nietknięty dotychczas młot
kiem geologa" rejon położo
ny po północnej stronie fior
du, dochodząc aż do przedwo
jennego zdjęcia prof. Różyc-
kiego na tak zw. Ziemi To-
rella.

W bazie natomiast od pierw
szych chwil prowadzi się sta
łe obserwacje meteorologiczne,
przekazywane następnie ra
diem do Norwegii.

Każdy ma pełne ręce ro
boty. Kapryśna wiosna szyb
ko się kończy.

W dwu osobowej grupie
magnetycznej prowadząc ab
solutne pomiary magnetyzmu
ziemskiego zwiedzam wiele
uroczych zakątków Hornsun
du. Olbrzymie kontrasty. Nad
brzegiem morza kolorowa
flora i ufająca ludziom fauna;
w głębi lądu ciągła zima
i brak życia; ' we wnętrzu
fiordu dziesiątki fok i „ży
we" ślady niedźwiedzie. Ina
czej wygląda ten kraj w pro
mieniach słońca, inaczej w
ulewnym deszczu, we mgle
i śniegu, w czasie szalejącej
wichury, w dzień, w „nocy".
Zawsze urzekająco pięknie
ale i groźnie. Na przykład
z zaniepokojeniem stwierdzi
liśmy, że miejsce lądowania
naszej ekipy na Treskelodden
przy lodowcu Horna, jest
„usiane" licznymi, jeszcze
wyraźnymi tropami niedźwie
dzia. Mieliśmy wtedy tylko
rakietnicę. Broń miano nam
dowieźć z bazy, ale sztorm
jaki zerwał się przed powtór
nym przybyciem łodzi, unie
możliwił zaopatrzenie nas w>
karabiny na przeciąg następ->
nyeh kilku dni. Na szczęście
niedźwiedzia nie widzieliśmy,
pozostały tylko jego ślady na
zdjęciu fotograficznym i tro
chę emocji.

Wiele razy miałem „duszę
na ramieniu" płynąc mizerną
łódką po wzburzonym fior
dzie, dużo nerwów straciłem
w slalomie wśród gór lodo
wych i skał podwodnych.
Wszystko na szczęście koń
czyło się dobrze i strach na
groźnym żywiole morskim wy
nagrodzony był kilkunasto-
dniowym żywotem na stałym
lądzie.

Tak było w przypadku
przejazdu na nowy pomiaro
wy punkt magnetyczny w
Dunoyane (wyspy Puchu —
nazwa od niezliczonych ilości
gniazd ptasich). W pewnym
momencie, płynąc już po ot
wartym morzu dno wyłado
wanej po brzegi łodzi „grzę
źnie" na skale podwodnej
przykrytej przypływem. Łódź
niebezpiecznie przechylona
grozi nabraniem wody. Do
brzegu daleko, zresztą nie ma -
szans dopłynięcia przy tej
temperaturze morza w po
larnym stroju. Z dużym wy
siłkiem udaje się nam zepch
nąć łódź ze skały. Szczęśli
wie lądujemy i długo odpo
czywamy.

Z dużą zawsze ciekawością
wstępowałem do nielicznych
domków traperskich pozosta
wionych na łaskę śniegu i wi
chury, jedynych świadków o-
becności człowieka. Obok nich
niekiedy ślady czynnego daw
niej myśliwstwa: szczęki nie
dźwiedzie, rogi reniferów,
kręgi wielorybów, bądź samo-
strzały i inne pułapki. Wiele
z nich stanowi „trofea" przy
rodniczych zbiorów Wyprawy.
W jednym z domków w bar
dzo odległym miejscu od ba
zy (Raksodden) doszukałem
się wśród stosu butwiejących
przedmiotów egzemplarza nor
weskiej gazety z 1936 r. Były

Norweski Svalbard — to
polski Spitsbergen, Isbjórn-
hamna — to Zatoka Białego
Nieźwiedzia w fiordzie Horn-
sund, Wilczekodden — to
przylądek Wilczka, cp = 77*
(N, JL = 1533' (E). Są to dane
wystarczające dla zlokalizo
wania bazy Polskiej Wypra
wy Międzynarodowego Roku
Geofizycznego. Trzy tysiące
kilometrów na północ od Kra
kowa.

Dziewięć dni podróży stat
kiem i polskie lato zamie
niliśmy na spitsbergeńską
wiosnę. Na wiosnę, która trwa
trzy miesiące i prawie, że od-
razu z końcem sierpnia, prze
mienia się w groźną, polarną
zimę.

Te trzy miesiące wiosenne
to jedyny okres w roku, kie
dy większość prac nauko
wych związanych z MGR mo
gła być wykonywana w te
renie. Kapryśna pogoda jesz
cze bardziej ten czas ograni
czyła. Uczestniczyłem w
pierwszej fazie Wyprawy:
lipiec-wrzesień 1957 r. Oto
kilka wrażeń z tej „wielkiej
przygody".

Svalbard od wielu lat był
terenem zainteresowania pol
skich badaczy Północy. Wy
starczy przypomnieć wypra
wę na Wyspę Niedźwiedzią *
(rok 1932-33) bądź też wiel
kie przejście „przez Spitsber
gen w 1936 r. Z dużym więc
zainteresowaniem został przy
jęty projekt zorganizowania
nowej wyprawy na Spitsber
gen, pierwszej po wojnie, za
mierzonej na tak szeroką ska
lę; 15 — dyscyplin nauko
wych, 38 uczestników, 15 mie
sięcy — oto cyfry dość dob
rze charakteryzujące poważ
ny wysiłek naukowy i orga
nizacyjny jaki składa się na
przyszły dorobek Polskiej
Wyprawy na Spitsbergen. Pro-
grameńf^ prac objęte są na
stępujące dziedziny nauki:

Glacjologia (prof. Kosiba),
peryglacjał (prof. Jahn i prof.
Dylik), meteorologia (mgr Ma-
karewicz), fale radiowe (inż.
Trechciński), geodezja astro
nomiczna (doc. Jasnorzewski),
zorze polarne (mgr Wiśniew
ski), magnetyzm ziemski (mgr
Karaczun i mgr inż. Kowal
czuk) oraz dodatkowo — geo
logia (doc. Siedlecki i dr Bir-
kenmajer), zoologia pierwot
niaków (dr Doroszewski), bo
tanika (doc. Srodoń), ornito
logia (doc. Ferens), fotogra
metria i geodezja (mgr inż.
Lippert, i mgr inż. Felmann),
promieniotwórczość atmosfery
(dr Jaworowski) oceanografia
(mgr Laska).

Dwa polskie statki dowiozły
sprzęt i zaopatrzenie. Kilka
dni w niełatwych warunkach
trwał ich wyładunek. Wysił
kiem całej ekipy zbudowany
został dom, ciepły, wygodny,
stwarzający dziesięciu „zi
mo wnikom" „miejskie" wa
runki przetrwania groźnej zi
my. Zbudowano „pod-bazę"
na lodowcu Warenksjolda, u-
ruchomiono radiostację utrzy
mującą stały kontakt z Nor
wegią i z Krajem. Postawio
no pomieszczenia dla agrega
tów prądowych i garaż dla
samochodu.

To tylko sprawy organiza
cyjne — początek „życia" wy
prawy.

Potem uczestnicy grupy
letniej przystąpili do swych
prac terenowych w wielu wy
padkach przenosząc się na
odległość kilku godzin drogi
od bazy wyprawy.

Np. prof. Kosiba wraz ze
swymi współpracownikami o-
pracowuje monograficznie za
mierający lodowiec Warensk-
jólda na północny-zachód od
bazy wykonując badania gla-
cjologiczne i klimatyczne lo
dowca.

Tematem prac peryglacjal-
nych prof. Dylika i jego gru

Trzy miesiące na Spitsbergen
(Reportaż własny)

Tekst i zdjęcia: mgr inż. Jerzy Kowalczuk
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2. O kruszcu miedzi z Mie
dzianki pod Chęcinami (Che
mik Polski).

4.Wspólnie z prof. dr Józefem
Morozewiczem: Uber das Vor-
kommen von gediegenem Ku-
pfer   auf   den   Komandor-
inseln. (Petersburg).

5.O zastosowaniu metody dyla-
tometrycznej   do   mierzenia
szybkości reakcji  następczych
(Praca habilitacyjna).

6.Kinetyka  reakcji  nadmanga
nianu potasu z wodą utlenio
ną  (Praca  Akademii Górni
czej).

7.Interpretacja    autokatalizy
sprzężonej  przy  izomeryzacji
fosforynów   (Roczniki  Che
mii).

8.Aparat  do sygnalizacji  0,05'/t
CO w powietrzu (Patent).

9.Przekład podręcznika  Smith-
Kendail „In organie  chemi-
stry".

10.Kinetyka  utleniania  metanu
w reakcji łańcuchowej.

11.Dynamika   reakcji    między
dwutlenkiem wodoru a nad
manganianem potasu.

Prof. dr Wilhelm Staronka za
wybitne zasługi dla nauki zo
stał odznaczony Krzyżem Ko
mandorskim Orderu Odrodzenia
Polski.

prof. Staronka objął ponownie
obowiązki profesora chemii w
Akademii i wspólnie z prot. dr
Lucjanem Czerskim urządził na
nowo Zakład chemii, który spa
lili Niemcy w czasie odwrotu.
W latach 1932/33 i 1933/34 był
dziekanem Wydziału Hutniczego,
zaś w latach 1934/35 i 1935/36 pro
dziekanem 1 zarazem delegatem
Rady Wydziału Hutniczego. W
czasie swej długoletniej pracy
naukowej, prof. dr Wilhelm Sta
ronka wydał drukiem szereg prac
naukowych — ważniejsze z nich:

1.Uber   Additlonsverbindungen
der  Quecksilbersalze mit  a-
romatischen Basen. (Biuletyn
Akad. Umiejętności w Krako
wie).

2.Wspólnie z prof.  Zawidzklm:
Studien zur chemischen Dy
namik autokatalytischer Pro-
zesse. II. Geschwindigkeit der
Isomeration des  phosphortg-
sSuretriathylesters   (Biuletyn
Akad. Umiejętności w Krako
wie).

we wrześniu pracę pedagogiczną
w szkole górniczo-hutniczo-mier-
niczej na Krzemionkach. Obo
wiązki te pełnił w charakterze
nauczyciela do momentu oswo
bodzenia  Krakowa.  Po  wojnie

habilitował się z chemii fizycz
nej na U. J. Od lipca 1920 r.
pracuje w charakterze zastępcy
profesora w katedrze chemii a-
nalitycznej i chemii metali AGH.
W r. 1922 został mianowany pro
fesorem nadzwyczajnym, a w r.
1929 profesorem zwyczajnym, ka
tedry chemii ogólnej przy Wy
dziale Odlewnictwa AGH. Praca
naukowa prof. Staronki obejmu
je zagadnienia kinetyki chemi
cznej, której jest jednym z naj
wybitniejszych przedstawicieli w
Polsce. Cały swój czas, wiedzę i
energię poświęcił prof. Staronka
na urządzenie, wyposażenie 1 zor
ganizowanie Zakładu chemii o-
gólnej i nieorganicznej w AGH.
W czasie okupacji hitlerowskiej
został aresztowany 8 listopada
1939 r. przez gestapo na U. J.
wraz z innymi profesorami 1
wywieziony do więzienia we
Wrocławiu, następnie do obozu
koncentracyjnego w Sachsenhau-
sen pod Berlinem. Zwolniony z
obozu w lutym 1940 r., przyjął

Prof. dr WILHELM STARONKA
ZASŁUŻENI PROFESOROWIE AGHProfesor dr Wilhelm Staronka

urodził się we Lwowie 22. V.
1882 r. Po ukończeniu szkoły po
wszechnej i gimnazjum im. No
wodworskiego w Krakowie, za
pisał się w r. 1902 na Wydział
filozoficzny U. J., wybierając ja
ko główny przedmiot studiów
chemię, a jako uboczne: fizykę,
mineralogię i matematykę. Po
ukończeniu studiów został w
grudniu 1906 r. asystentem przy
katedrze prof. dr Karola Ol-
szewskiego na U. J. i w tym
charakterze pełnił obowiązki do
sierpnia 1908 r., pracując rów

^ocześnie pod kierunkiem prof.
dr Józefa Morozewicza w dzie
dzinie mineralogii chemicznej
nad genezą złóż miedzi rodzimej
w Miedziance oraz miedzi na
wyspach Komandorskich. W tym
czasie dokonał wspólnie z prof.
dr Brunerem 1 asystentem Ad-
wentowskim przekładu chemii
analitycznej ilościowej dr Tre-
adwella. Od września 1908 r. do
sierpnia 1912 r. był asystentem
chemii w Akademii Rolniczej w
Dublanach i tam pod kierun
kiem prof. dr J. Zawadzkiego
wykonał swoją pracę doktorską
oraz pracę z kinetyki chemicz
nej. W r. 1912 uzyskał na Uni
wersytecie we Lwowie stopień
doktora filozofii,  zaś w r. 1921

wykonali bezinteresownie Inż.
Stella - Sawicki i arch. Bu-
rzyński. W lutym 1922 roku
mieszkania były gotowe i za
jęli je bezdomni studenci,
którzy dotychczas mieszkali
w sali budynku Akademii
Górniczej w Podgórzu lub
„kątem" u kolegów. Pomie
szczenia odremontowane skła
dały się z 9 sal, w których
znalazło mieszkanie 25 stu
dentów. Mieszkania przy
dzielał studentom Zarząd Ku
ratorium Finansowego na
wniosek Bratniej Pomocy
Studentów, a łącznikiem
między Kuratorium a stu
dentami mieszkającymi w
bursie i zarządcą tych po
mieszczeń, był jeden z wy
znaczonych studentów. —
Czynsz za mieszkanie jedne
go studenta wynosił od 100
do 500 marek miesięcznie.
Kilku studentów Akademii
Górniczej otrzymało w tym
roku pomieszczenie w bur
sie akademickiej UJ.

Z powodu braku podręczni
ków technicznych, sprawa
wydawania' skryptów nau
kowych dla studentów była
aktualną od pierwszej chwi
li założenia Akademii. Brak
jednak funduszów i nie u-
stalony w tym czasie pro
gram wykładów były powo
dem, że sprawa ta uległa
zwłoce. Wskutek energicznej
akcji Sekcji Wydawniczej
Koła Studentów Akademii
Górniczej i dzięki wydatnej
pomocy materialnej Kurato
rium Finansowego, wydano
w tym roku kilka komplet
nych skryptów.

Kuchnia akademicka zor
ganizowana w porzednich
latach i subwencjonowana
przez Kuratorium Finansowe,
prowadzona była w tym roku
wyłącznie przez studentów.
Z powodu znacznego wzro
stu cen artykułów spożyw
czych, wzrosły tym samym
ceny za śniadania, obiady i
kolacje; wypłacane subwen
cje okazały się niewystarcza
jące na pokrycie kosztć" _
nego wyżywienia" 150 studen
tów.

Dochody Kuratorium Fi
nansowego stanowiły głów
nie subwencje udzielane
przez Radę Zjazdu Przemy
słowców Górniczych i Mini
sterstwa W. R. i O. P.

Dnia 19 czerwca 1922 roku
odbył się wybór rektora i
dziekanów na rok akademicki
1922-23. Rektorem został
wybrany dr inż. Jan Stud-
niarski, dziekanem Wydziału
górniczego prof. inż. Oskar
Nowotny, a dziekanem Wy
działu hutniczego prof. inż.
A. Rodziewicz-Bilewicz.

Uczelni. Po opracowaniu
przez prot Goetla memoriału
w tej sprawie, Rektorat Aka
demii zwrócił się o pomoc
do kilku ówczesnych organi
zacji przemysłowych.

Pierwszą organizacją, któ
ra odpowiedziała na apel
Rektoratu, była Rada Zjazdu
Przemysłowców Górniczych
w Dąbrowie Górniczej. Dzię
ki jej prezesowi inż. Skar-
bińskiemu, kopalnie opodat
kowały swoją produkcję,
wpłacając od 5 do 10 marek
od tony węgla do Funduszu
Pomocy Przemysłu Węglowe
go na rzecz Akademii. Powo
łany komitet do dysponowa
nia powstałym funduszem,
opracował potrzebny w tym
celu regulamin. W skład ko
mitetu weszli z ramienia
Rady Zjazdu Przemysłowców
Górniczych dyrektor inż.
Swirtun, a ze strony Akade
mii Górniczej rektor i dzie
kan Wydziału Górniczego.
Dnia 6 lipca 1922 r. odbyło
się w Krakowie pierwsze po
siedzenie tego komitetu. Po
wyczerpującej dyskusji nad
potrzebami Akademii, uchwa
lono przystąpić w najbliższym
czasie do budowy domu dla
profesorów i studentów Aka
demii na parceli przy uL
Słonecznej, wydzierżawionej
Akademii przez Zarząd m.
Krakowa na lat 80.

Dwa najważniejsze zagad
nienia absorbowały we wspo
mnianym roku Zarząd Kura
torium Finasowego. Była nią
sprawa dostarczenia studen
tom mieszkań i sprawa finan
sowania wydawnictwa skryp
tów naukowych.

Z powodu braku odpowied
nich funduszów nie można
było myśleć o rozpoczęciu
budowy domu akademickie
go, jakkolwiek plac pod bu
dowę wydzierżawiła Kurato
rium Finasowemu gmina m.
Krakowa.

Trzeba było zatem szukać
innego, choćby częściowego
rozwiązania sprawy. Dzięki

• życzliwej • interwencji wice
prezydenta miasta dr P. "Wiel-
gusa, udało się uzyskać lo
kal w klasztorze oo. Augu-
stianów. Po pertraktacjach z
zarządem klasztoru, ustalono
warunki dzierżawy tego lo
kalu za cenę odremontowania
zniszczonych pomieszczeń. —
Kuratorium Finansowe miało
prawo zajmować ten lokal
przez 7 i pół lat, począwszy
od dnia 1 lutego 1922 r. Po
tym terminie miał sąd polu
bowny ustalić wysokość
czynszu, o ile do tego czasu
Kuratorium nie będzie dy
sponować własnym gma
chem.   Roboty adaptacyjne

tę 1.016,000 marek, którą prze
kazano Kuratorium Finanso
wemu, z zaleceniem rozdzie
lenia tej kwoty częściowo
między zdemobilizowanych
studentów, a częściowo na

' inne potrzeby Akademik
Akademia posiadała w tym

czasie dwie stałe fundacje
stypendialne,  które  założyli:

a)dr St. Larysz Niedziel-
ski, przeznaczając na ten cel
rocznie kwotę 10 tys. marek,

b)w czerwcu 1921 r. urzęd
nicy kopalni „Saturn" w Cze
ladzi przesłali Rektoratowi 2
obligacje „Wenętrznej      Po
życzki Państwowej"   z roku
1920, na łączną sumę 20 tys.
marek, przeznaczając je na
utworzenie   stypendiów im.
Józefa Karney'a. Rząd fran
cuski przyznał Akademii dwa
stypendia dla  absolwentów
Uczelni, którzy pragnęli po
święcić się dalszym studiom
w Paryżu .

W roku akademickim 1921-
22 Katedra Elektrotechniki
otrzymała dla Zakładu elek
trotechnicznego Akademii
Górniczej szereg darów w po
staci aparatów, precyzyjnych
instrumentów mierniczych,
kompletnych urządzeń dla
pomiarów fotometrycznych,
liczników elektrycznych, opor
nic, książek i czasopism. Rów
nież Zakład Mineralogii i Pe
trografii otrzymał w darze
od kilku osób kilkaset mine
rałów. Poza tym Zakład
otrzymał depozyty po szko
le górniczej w Dąbrowie na
Śląsku Cieszyńskim i od czy
telni akademickiej w Leoben
i Przybramie.

Budżet Akademii Górni
czej na rok 1922 pozwalał
Akademii na pewną plano
wą gospodarkę, choć nie u-
względniał wszystkich jej po
trzeb. Prócz dotacji na wy
nagrodzenia dla profesorów,
przyznano Akademii na za
kup inwentarza kwotę 41 mi
lionów marek, na pomoce na
ukowe kwotę 106 milionów
marek, a na budowę gmachu
Akademii 150 milionów ma
rek. Mimo większych w tym
roku dotacji, Państwo nie
mogło pokryć wszystkich po
trzeb Uczelni. Prof. Goetel,
wychodząc z założenia, że w
rozwoju Akademii zaintere
sowany jest nasz przemysł,
powziął szczęśliwą myśl, by
przemysł górniczo - hutniczy
opodatkował  się  na  rzecz

udostępniono szerszej publi
czności Wystawa ta wyka
zała wysoki poziom nauki
oraz sumienność i wytrwałość
studentów. Poza pracą ściśle
naukową, studenci oddawali
się również innym zajęciom
łączącym się z ich zawodem.
Prace te były zorganizowane
i kierowane przez kilku stu
dentów w ramach ich Stowa
rzyszenia, założonego w r.
1919 pod nazwą Kola Słu
chaczy Akademii Górni
czej. Zasłużonym kuratorem
tego Stowarzyszenia był pro
fesor dr Jan Stock. Duża
ilość spraw, którymi zajmo
wało się Koło Studentów
Akademii Górniczej świad
czy chlubnie o pracy tego
Stowarzyszenia i ich człon
kach.

Prócz wykładów i ćwiczeń
laboratoryjnych, studenci od
byli szereg wycieczek nau
kowych, w celu pogłębienia
wiadomości geologicznych. —
Ponadto studenci pierwszego
roku odbyli 6-tygodniową
praktykę podczas wakacji w
kopalniach i hutach, gdzie
pracowali jako robotnicy.
Również studenci trzeciego
roku odbyli 6-tygodniową
praktykę w kopalniach i hu
tach, gdzie pełniąc funkcje
pomocników zawiadowców,
zapoznali się z całokształtem
pracy w kopalni względnie
hucie.

W czasie od października
1921 r. do stycznia 1922 r.
10 studentów otrzymało sty
pendia po 4 tys. marek mie
sięcznie. Na interwencję rek
tora, ilość stypendiów pod
wyższyło Ministerstwo W. R.
i O. P. od lutego 1922 r. do
liczby 20 i ustalono ich wy
sokość każde po 10 tys. ma
rek.

Kopalnie i społeczeństwo
górnicze nadal subwencjono
wało Kuratorium Finansowe.
Do rąk rektora wpłynęły
większe kwoty od: Dyrekcji
Gwarectwa Jaworznickiego,
Koncernu Naftowego Dąbro
wa" we Lwowie, Sp. Akc.
„Gaz Ziemny i Gazociągi Mię
dzymiastowe" oraz Spółki Ak
cyjne „Opiag". W dniu 6 li
stopada 1921 r. złożył na ręce
rektora ówczesny prezes Mi
nistrów inż. A. Ponikowski
kwotę 40 tys. marek na po
moc dla studentów. Prócz tego
otrzymała Akademia z Mini
sterstwa W. R. i O. P. kwo

(Ciąg dalszy)

Dnia 1 maja 1922 r. Kole
gium Profesorów uchwaliło
powołać do życia dwie rady
wydziałowe: Radę Wydziału
Górniczego i Radę Wydziału
Hutniczego, przy zatrzyma
niu instytucji ogólnych ze
brań profesorów i posiedzeń
Senatu, który składał się z
rektora jako przewodniczące
go i obu dziekanów. Senat
załatwiał sprawy pilne i go
spodarcze.

Podział katedr i docentur
na oba wydziały ustalono w
sposób następujący:

Do wydziału górniczego
zaliczono katedry: matema
tyki wyższej, mechaniki ogól
nej i technicznej, mineralo
gii i petrografii, elektrotech
niki, geologii i paleontologii,
górnictwa I, górnictwa II,
górnictwa naftowego, geolo
gii stosowanej, maszyno
znawstwa ogólnego I, ma
szyn górniczych, geodezji i
miernictwa górniczego oraz
organizacji przedsiębiorstw
przemysłowych i prawa gór
niczego. Docentury: hydrau
liki, wstępnych wiadomości
z górnictwa, przeróbki me
chanicznej, halurgii i prze
mysłu solnego, matematyki
ubezpieczeniowej, zasad ra
chunkowości, higieny i pier
wszej pomocy w nieszczęśli
wych wypadkach, ekonomii
politycznej i nauki o tere
nach naftowych.

Do wydziału hutniczego za
liczono następujące katedry
i docentury: katedry: meta
lografii, metalurgu żelaza,
metalurgii innych poza że
lazem metali, maszyn hut
niczych, fizyki, chemii fizy
cznej i analitycznej, chemii
fizycznej i elektrochemii,
maszynoznawstwa II (szcze
gółowego), budownictwa i in
żynierii, technologii ciepła
i paliwa, geometrii wykreśl-
nej oraz docentury: termody
namiki technicznej, techniki
opałowej, odlewnictwa, elek-
trometalurgii, przeróbki ko
palnych metali, materiałów
ogniotrwałych, — wstępnych
wiadomości z hutnictwa, kok-
sownictwa i gazownictwa.

W dniach II i 12 paździer
nika 1921 r. urządziła Aka
demia wystawę prac rysun
kowych studentów z geome
trii wykreślnej i maszyno
znawstwa  ogólnego,   którą

HISTORIA AGH
ADAM SZYBIŃSKIDr STEFAN BIAŁAS
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ją na pierwsze miejsce swoją
interesującą osobowość arty
styczną jako realizatorów. Nie
wątpliwie dzieje się to częścio
wo kosztem ukrytych w cieniu
walorów tekstu.

Czy to wychodzi teatrowi,
szczególnie wystawionym utwo
rom, na dobre? Osądźcie sami!

A krakowskie wystawy: war
to było obejrzeć wystawę wie
cznie młodego i stuprocento
wego malarza Tymona Nie-
siołowskiego, który wpły
wy francuskie potrafił z nie
zwykłym smakiem i kulturą
przetworzyć we własnym ma
larstwie — i wystawę współ
czesnego malarstwa belgijskie
go, mistrzowskiego pod wzglę
dem warsztatu technicznego
(określam: to kaligrafia, a nie
abstrakcja").

A co do książek? Obowiązu
je przede wszystkim znajo
mość dzieł obecnego laureata
Nobla:- ALBERTA CAMUSA.

Musicie obowiązkowo
przeczytać jego: dramat: „Ka
ligula" dalej powieść „Dżuma"
i studium psychlogiczno-filo-
zoficzne, rodzaj spowiedzi
„dziecięcia wieku" — „Upadek".

Camus, jak wszyscy wybit
niejsi twórcy we Francji, jest
egzystencjalistą — raczej wier
nym uczniem Sartre'a niż sa
modzielnym myślicielem. Jest
natomiast znakomitym artystą
— świetnym pisarzem.

Jego rewelacyjny „Upadek"
. jest niespotykaną od Musseta
w literaturze wiwisekcją —
portretem współczesnego czło
wieka —pozbawionego złudzeń
i wiar, pozornie żyjącego w
zgodzie ze swoim sumieniem i
opinią społeczną, a rzeczywi
stości potworka, posłusznego
tylko niskim popędom i ambi
cjom.W. W.

Ludowy sztuką J. Broszkiewi-
cza „Imiona władz y".
Broszkiewicz bardzo zręcznie
wykorzystał formę dramatu
misteryjno-romantycznego dla
rozwinięcia problemu: zawsze
żywej sprzeczności pomiędzy
prawami indywidualnej jedno
stki a wymogami władzy, ko
niecznej dla zdrowia organiz
mu państwowo-zbiorowego.

Problem aktualny w Rzymie
starożytnym, w Hiszpanii śre
dniowiecznej czy w naszych
demokracjach ^— postawiony
przez autora, lecz nie rozwią
zany — ale to jego, pisarza,
prawo.

H. Skuszanka — reżyser i
inscenizator przedstawienia,
robiła co mogła, żeby sztuka
wypadła interesująco, ale, nie
stety, tendencje tego teatru,
którym szczególnie mocno pa
tronuje scenograf Szajna, idą
po linii niewłaściwie rozu
mianej nowoczesności:
tzn. za wszelką cenę być nie
zwykle — ciekawym.

Skuszanka i Szajna wysuwa

doznane drogą aluzji, niejed
noznacznej i przeto wielomów-
nej. .

Np. w jednym z obrazów T.
Brzozowskiego, jedne
go z najciekawszych malarzy
polskich, dopatrzeć możemy się
aktu miłosnego, tragedii biolo
gicznej i eschatologicznej czło
wieka.

Malarz i muzyk współczesny '
— konkretysta czy elektronik,
mają ambicje demiurga —
kształtować świat nowych two
rów, jak to w rzeźbie robi
Chadwick, a za nim cała pleja
da naszych rzeźbiarzy.

Jest to sztuka fascynująca —
nowych doznań i dreszczów, ale
wymagająca usilnej pracy my
śli i wyobraźni.

Ale co nowego i dobrego u
nas w Krakowie?

W teatrach — niestety —
niewiele. Dramat Jean'a Coc-
teau „Orzeł dwugłowy" to ko
szmarny melodramat. Aktorzy
tacy jak M a 1 i c k a czy P i e-
truski przechodzą wszystkie
stopnie mąk — czyśćcowo-pie-

Bigos kulturalny

kielnych, aby unieść ciężar
tych nieprawdopodobnie pate
tycznych i wydmuchanych fał
szywą poezją figur — i mimo
to robią wrażenie postaci z
„Zielonej  Gęsti"  Gałczyńskie-

go.
Dlaczegóż to kosztem drogo

cennych dewiz i dużymi kosz
tami wystawy obciąża się bu
dżet teatru, marnuje siły reży
sera i aktorów?

Chyba po to — jak powie
dział pewien znany działacz
partyjny — żeby nas wycho
wać na monarchistów?!

Ratuje opinię Krakowa Teatr

— o wystawie „współczesnych"
w Zachęcie. Malarstwo współ
czesne, jak i muzyka, wymaga
zupełnie nowego nastawienia
się widza czy słuchacza do
utworu.

W utworze plastycznym ty
pu abstrakcyjno-geometrycz-
nego szukamy i doznajemy roz
koszy nieoczekiwanych zesta
wień, form, kolorów, faktury
czyli samej materii malarskiej,
w obrazie zaś typu abstrakcyj-
no-iluzyjnego — doznajemy
wizji nowego światła z ułam
ków świata znanego, czy też
sugerujących nam sprawy już

Coś nie coś o sensacjach w tea-
trach,  o wystawach plastycz-

^.^ych i najlepszych książkach
J-i    sezonu.
AOczywiście — zaczniemy od

^* Warszawy, bo wbrew naszym
T"1 recenzentom, nawet naszego

•*• Teatru Ludowego nie możemy

"D przeciwstawiać Warszawie, je-
•^•*•       śli chodzi o dobór sztuk, traf-

©ność koncepcji reżysera, insce-
nizatora, scenografa i poziom

Pgry aktorskiej.
Sensacją obecnego sezonu

L teatralnego i najciekawszą
sztuką jest wystawiony w Tea-

Atrze Narodowym dramat J. P.
Sartre'a „Muchy".

SReżyser E. Axer i scenograf
• Kosiński dali wyjątkowy w na-

T szych teatrach przykład zgod
nej  współpracy,  nie  służącej

•••*   żadnym innym celom jak tyl-
I   ko interpretacji i uwypukleniu
Ktego, co mówi autor.

„Muchy" to niestety nie zro-
zumiany przez naszych recen-
zentów dramat współczesnego
człowieka — Orestesa.

^Orestes postawiony  przed
decyzją, czy pójść drogą kom-

T promisu z własną ludzką sła-
•Łj bością, skrupułami sumienia,

T całym bagażem wiar, przesą-
A dów metafizycznych i mitów
HP stojących przed człowiekiem,

••• — czy być sobą: człowiekiem
"P wolnym, wybierze tę drugą
^ drogę.

II)Towarzyszyć   mu   będzie
•^•*•      świadomość, że ta droga jeżyć

A   się będzie  trudnościami naj-
•^*•     cięższych ludzkich niepokojów
rP   i odpowiedzialnych wyborów.

•^•        Jak  stworzył  postać Orestesa

TT  T. Łomnicki, Elektry — J.
*-^      Mrozowska,  Jowisza  — J.

13    Woszczerowicz, to tylko nale-
••*-      ży  samemu zobaczyć i prze-

A żyć-
•*     -       Z   innej   beczki kulturalnej

Nie widziałem jego tragicz
nej śmierci, dowiedziałem się
o niej znacznie później, mi
mo, że pozornie wiadomość
przyjąłem z dużym spokojem,
wieczorem kiedy już miałem
zasypiać, nie mogłem jakoś
powstrzymać się od łez.

Ryt. Jtrtego Skąptkttgo

stał przesądzony. Szmaciany
pies dostał lanie i zamknię
to go do kasy ogniotrwałej.
A kiedy w kilka miesięcy
później wybuchła wojna, Ry
sterbak jako jedna z pierw
szych jej ofiar spłonął razem
z tajnymi aktami konsulatu.

mną zasadniczą rozmowę na
temat tych drobiazgów i tłu
maczył niewłaściwość podob
nego postępowania, powie
działem, że nie poczuwam
się do winy, albowiem kazał
mi to zrobić Rysterbak.

W ten sposób los jego zo

pomalowany na żółto pokój.
Na półkach pod ścianami
stały zabawki. Niektóre z
nich do dzisiaj zachowały
swój kształt jak na przy
kład żyrafa, słoń, któremu
już wtedy od ciągłego uży
wania odpadała trąba i Ry-
sterbak.

Zdarzało się, że czasem by
łem niegrzeczny. Pamiętam,
lubiłem zmieniać wodę kwia
tom, uważałem zawsze, żeby
przy okazji nie zbić wazoni
ka, ale kiedyś wziąłem bar
dzo ciężki i duży kryształ,
który wysunął mi się z rąk i
rozbił na drobne kawałki.
Zapytany dlaczego wziąłem
wazon, którego nie wolno mi
było ruszać powiedziałem, że
kazał mi Rysterbak.

Nie lubiłem swojej babki
i nigdy nie chciałem powie
dzieć do niej babuniu, jak do
tamtej, którą kochałem.
Babcia miała mi to za złe i
stosunki nasze nie układały
się zbyt dobrze. Starałem się
nie pozostawać babce dłużny
i rewanżowałem się za różne
drobne przykrości jakie mi
robiła. Kiedyś oplułem ją ka
szą, innym znów razem na-
siusiałem jej  do pantofla.

Kiedy ojciec  odbywał  ze

Na granicy pamięci znaj
dował się bardzo długi ko
rytarz, na jednym jego koń
cu była kuchnia, na drugim
przedpokój. Żeby pokonać tę
odległość, trzeba było zużyć
bardzo dużo- czasu. Podróż
trwała znacznie krócej, je
żeli używało się drezyny.
Siedząc na czymś w rodzaju
drewnianego siodła, ciągną
łem za sznurek, a właściwie
za parcianą taśmę i w ten
sposób posuwałem się na
przód. Zatrzymywałem się
czasem w połowie korytarza,
obok łazienki. Postój taki
trwał zawsze kilka minut,
spokojny zakątek we wnęce
usposabiał do zadumy i mo
że dlatego był najbardziej
ulubionym przeze mnie miej
scem.

Kiedy wędrowałem piecho
tą, również zatrzymywałem
się, by odpocząć i chwilę
podumać. Zdarzyło się kie
dyś, że niosłem pod pachą
butelkę wina. Ponieważ
chciało mi się pić, a butelka
była otwarta spróbowałem,
wino było zupełnie dobre.
Podobno znaleziono mnie po
tem śpiącego z butelką w
ramionach, ale to nie należy
do tej historii.

Pamiętam również   swój

RYSTERBAK
(Z cyklu i Opowiadania o Maćku)

BOHDAN JAŁOWIECKI
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JACEK TEICHEN
ROZMOWA

W „Literackiej" — przypadkowo
(Autentyczne — dają słowo!)
Raz sią snoby dwa spotkały
J tak sobie rozmawiały:
Pierwszy: — Nie wiem, czy pan wie że
Snobizm strasznie sią dziś szerzy!
Drugi na to tak odpowie:
— Nie chce sią pomieścić w głowie.
Zęby żadnego sposobu
Nie było już na snobów.
Toż to plaga niesłychana,
Słów brakuje, proszą pana!
Tu umilkli, a po chuńli
Obaj sią— zaczerwienili.
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najmodniejszym tańcem, naj
słodszym pocałunkiem.

Takie historie z jeżem nie
trafiają się wprawdzie co
dziennie ale są wystarczają
co ostre, by pamiętać o nich
długo. Pamiętam jeden wie
czór spędzony w tatrzańskim
schronisku. Z samotnej wspi
naczki nie wrócił niej przy
jaciel O zmierzchu poszia na
ścianę grupiTTatowmków.Tłie"
wracali całą długą jesienną
noc. Jeż czuwał razem ze
mną wierny, nieodstępny to
warzysz. To interesujące ob
serwować, jak takie zwie
rzątko potrafi rosnąć. Z go
dziny na godzinę. (A godziny
niepokoju trwają -znacznie
dłużej niż te normalne od
mierzane wskazówkami ze
garka). Przed świtem doszedł
już do monstrualnych roz
miarów. Złagodniał dopiero
rano, gdy pogotowie zniosło
z gór ciało mego przyjaciela.
Zapadł w czujny sen, by
znów w stosownej chwili dać
o sobie znać.

Z pewnością i w was włazi
nie raz to kłujące stworze
nie. Bo każdy z nas ma swo
jego jeża. To nawet dobrze,
gdy pokłuje kolcami niepo
koju, obudzi z drętwej obo
jętności Bo w gruncie rze
czy, jeż to pożyteczne stwo
rzenie. Tak przynajmniej
twierdzą przyrodnicy, a swo
je twierdzenia zwykli opie
rać na długich latach do
świadczeń.

Wlazł we mnie jeż i zwinął
się w kłębek gdzieś powy
żej brzucha. To nawet w
pierwszej chwili zabawne,
czuć w sobie taką kłującą
kulkę. Jedno draśnięcie, po
tem drugie, i naraz jeż za
czyna ogromnieć. Wydłużają
się igły coraz ostrzejsze, co
raz bardziej kłujące. To już
przestaje być zabawne, jest
zbyt bolesne.

Czasem próbuję zamówić,
uśpić jeża, jak to czynią za-
mawiacze wężów. Ale wido
cznie jeże są od nich mą
drzejsze. Nie dadzą się tak
łatwo oszukać, wyprowadzić
w pole; co najwyżej przy
czają się na chwilę, by na
tychmiast ze zdwojoną siłą
ukłuć.

Na przykład dziś. Chcia
łem uciec od niepokoju. Usia
dłem na ławce i patrzę, jak
jesień gaśnie, jak zamieć
dzieci idzie w zawody z opa
dłymi liśćmi. Któreś dziecko
kopnęło kaszt^m. Potoczył się
aż do moich nóg, krągła znie
ruchomiała na zawsze zapo
wiedź przyszłego- drzewa.

O, mądra jesieni, nawet Ty
nie zdołasz uśpić mego je
ża.

Pod paznokcie wbiły się
szpileczki niepokoju. Jeż mo
cniej kłuje w małej norce
serca. Rozparty spokojnie na
ławce miotam się jak liść
niesiony wiatrem. Nie potra
fię zakrzyczeć mego niepo
koju najgłośniejszą piosenką,

JEZ
Jacek Żukowski
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dycję nadrabiano ambicją i ofiarnością w
grze. Gra była fair, choć były i ostrzejsze
momenty zagrań. Słabe sędziowanie sprawiło
dużo kłopotu zawodnikom. W turnieju tym
dobrze spisali się reprezentanci lat pierw
szych. O niespodziankę postarała się repre
zentacja Wydziału Górniczego I r. B., która
dopiero w finale przegrała z reprezentacją
Wydziału Maszyn, Mistrzostwo i nagrodę tj.
wyjazd do Zakopanego zdobyli studenci
Wydz. Maszyn, którzy koiejno pokonali: Geo
dezję 3:1, Górniczy I r. A 6:0 oraz w finale
Górniczy I r. B 6:4 po dogrywce. W zespole
mistrzowskim wyróżnili się: Wąchał, Figura
i Rotarski. Ogólnie biorąc drużyna Wydz.
Maszyn tytuł zdobyła zasłużenie. Miała za
wodników dobrych technicznie i taktycznie.
Drużyna Górników, która wystąpiła na boisko
w 10-kę stawiała zacięty opór i kto wie,
co by było, gdyby byli w komplecie. Grali
ofiarnie i amoitnie, byli dobrzy w obronie.
W ataku wyróżnił się szybki i bramkostrzel-
ny Pakosz.

Drużyna mistrzów i vice-mistrzów grały w
następujących składach: Wydz. Maszyn —
Rotarski, Wąchał, Biaszczyk, Sanetra, Wan-
dzel, Łoziński, Mazur, Misztela, Figura, Dzie
dzina, Zabawa. Górniczy 1B: Mąka, - Kłak,
Liszka, Mickiewicz, Pałosz, -Ojak, Winiarski,
Szopa, Zając, Krawczyk, Wieczorek, Krężel.

A oto inne wyniki turnieju:
Elektrotechnika — Górniczy 0:9
Górniczy iB — Ceramika 5;1
Geologia — Geologia I r. 5:6
Górniczy IB -r Geologia I r. 5:4.

Edward Gombos

Ostatnie tygodnie przyniosły pewne ożywie
nie w życiu sportowym naszej uczelni. Tur
niej piłki nożnej, spartakiada lekkoatletyczna
studentów lat pierwszych (te się już odbyły)
oraz turniej piłki siatkowej spowodowały, że
studenci mieli okazję do wypróbowania
s~woich umiejętności 1 sił, a AZS do wykaza
nia swych zdolności organizacyjnych.

Zacznijmy od lekkoatletyki. Złe warunki
atmosferyczne sprawiły, że Spartakiada Lek
koatletyczna AGH przewidziana na 24. X.,
nie odbyła się. Dla studentów lat pierwszych
AZS WSWF zorganizował zawody lekkoatle
tyczne. Poziom tych zawodów nie był wyso
ki, jednak biorąc pod uwagę przygotowanie
zawodników — uzyskane wyniki należy uznać
za zadawalające. Wśród reprezentantów na
szej uczelni najlepsze wyniki uzyskali:

. Kula — Warchałowski 10,35 m (V miejsce)
Skok wdał — Kasperczak 5,75 m (V miejsce)
Oszczep — Gombos 39,96 m (III miejsce).
A oto zwycięzcy:
100 m — Szczerba WSWP 11,4
400 m — Walczak WSWF 56,8
1000 m — Tomczak WSWF 2,49,0
Kula — Brniak UJ 11,47 m
Dysk — Nawara UJ 33,63 m
Oszczep — Johymek 51,00 m
Wzwyż — Gwoździewicz WSWF 1,73 m

-Wdał — Gwoździewicz WSWF 6,05.
Piłka nożna.
W turnieju piłki nożnej brały udział re

prezentacje: Geodezji, Wydz. Maszyn, Geo
logii, Geologii I r., Ceramiki, Elektrotechniki
I r. A i B. Turniej dowiódł, że na AGH umie
ją grać w piłkę nożną. Słabą technikę i kon
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felieton
(Dokończenie)

Wiadomo — z Polski. Nikt tu
nie kradnie. Nawet samocho
du nam nie ukradli, mimo, że
wzbuazał sensacją, Koootni-
kow mało. Wszędzie wodne
elektrownie. Prąd elektryczny
na nich pracuje. ^a darmo.
Czasem przestaje. Jak jest
susza.

Wtedy robotnicy noszą wo
dą wiadrami. Zeoy zasutc bia
ły węgiel, importują i nasz
węyiet. oglądaiem — ale ^a-
kts brudny, smaruje ręce.

Kobiety mają prawo wy
borcze. Ale bierne.

Komfort. Oszałamiający. Na
kazaym kroitu. Nie tak jak u
nas w Sukiennicach, czysto i
bez babek. Nie potrzebne. Nikt
nie kradnie. Wszyscy mają
moc czasu. Nawet ciiuugani—
inni. Nowocześni. Na^aaają
tylko na samocnody. Na naszą
„warszawą" janos me napa
du. Wyjeżdżamy zacnwyceni.

Wrocnem ao ^olski, iruanol
Jestem patriotą, I dobrze za
rabiam, Wiazę teraz tle trze-
baoy u nas zmienić, przede
wszystkim samocnody. Musi
byc moc. Dla każdego.

Kobotnicy też nie powinni
pracować, oo gdzie jak gdzie,
ale w Polsce cuaowej — nie.'

I trzeba koniecznie zwięk
szyć masą towarową w skle
pach. I na tandecie. Niech
każdy ma wg swoich potrzeb.

I koniecznie przynajmniej
jeden „sputnik". Z ludźmi.
Umieścić by tak w nim z
dziesięciu dziennikarzy —
speców od podróży zagranicz
nych. Na Zachód- I wystrze
lić... na ksiązyc.

Może nie wrócą. I nie napi
szą reportaży. Bzdurnych. Na
tym kończą. Wyjeżdżam zno
wu w podróż. Do Pcimia. Po
dróże kształcą!Len.

legami, chwytan^ za klamki i
poręcz, odbieram klucz od
portiera, trzymam widelec,
szklankę, kieliszek itp.

Ponieważ na prawej ręce
osiada mi w ten sposób mnó
stwo wirusów, pożywienie
wkładam bezpośrednio do ust
tylko lewą ręką. Dzięki te
mu bezpieczny jestem przed
każdą chorobą zakaźną!

—Rzeczywiście,  kapitalna
metoda! — mruczeli z uzna
niem studenci.

—Ma się tę główkę, co? za
kończył student R. zacierając
z zadowoleniem ręce.

Władysław Jazon

Do jednego z pokoi w domu
akademickim wchodzi taki już
trochę podtatusiały student R.
W pokoju aż czarno jest od
dymu, współlokatorzy siedzą
na • łóżkach,- stołach a nawet
krzesłach i zaciekle dyskutują.
Chodzi o ustalenie najlepszych
zasad zachowania higieny o-
sobistej.

— Wiecie co — wtrąca stu
dent R. — ja to mam już ta
ki własny system przestrze
gania higieny i np. wcale nie
boję się, żebym mógł ulec za
każeniu za pośrednictwem rąk.
Moja metoda polega na tym,
że wszystko robię prawą rę
ką, a więc — witam się z ko

Rada na wirusa „Azja 57'

ZDZISŁAW ZYGMA
*   *   .

...a czasem chcę wyśpiewać
. pierś szamoczącą nutą —
na ukwieconych drzewach
rozpinam myśli — smutek.
To czas, kiedy na wiosnę
powraca ból od nowa — „
to miłość — pyl miłości
niekształtowanej w słowa^..

NIEŚMIAŁOŚĆ
Chciałbym Ci dać wi^zankę
uczuć nim droga minie,
ale cóż— książyc patrzy —
śmieje się seledynem...
To znów mówisz o filmie

^-  oglądanym przed chwilą —
cóż.- nie płoszy się ptaków

-• gdy ich śpiew uszom miły...
Nim dam myślom słów kształty
wciąż Cię żegnam tak samo:
chcą powiedzieć... chcą wyznać—
chcę...

— Dobranoc...
•— Dobranoc...


