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Uczestników V-go Światowego

Festiwalu Młodzieży i Studentów
w Warszawie
A kademfia Górtniiczo-Hutmicza otwiera znowu swoje
podwoje dlla przeszło tysiąca
młodych l^dzi, którzy przy
byli z całej Polski by w mu
rach maiszej Uczelni sposobić
się d)o zawodu inżyniera gór
nika czy-hutnika. Witamy
ich serdecznie, życząc pełne
go sukcesu w studiach. Wy
razem życzliwości, z jaką ca
ła Uczelnia odnosi się do nowowstępuj ący ch studentów jest właśnie 'bieżący numer
,.Naszych Spraw" poświęco
ny sprawom I-go roku.
Z mojej strony chciałbym
się podzielić z naszymi no
wymi Studentami niektóry
mi uwagami na temat stu
diów na wyższej uczelni, sftudliów pod wielu względami,
bardzo znacznie różniących
się od nauki w szkole śred
niej.

szerokie i głębokie zaintere
sowanie przyszłym zawodem
i zrozumienie jego znaczenia
towarzyszyło całym studiom.

Zawód inżyniera wymaga
doskonałego przygotowania
z zakresu przedmiotów pod
stawowych: matematyki^ fi
zyki, chemii, geometrii wykreślnej dltd. Inżynier bez
dobrej podbudowy teorety
cznej staje się rzemieślni
kiem, niezdolnym do twór
czej pracy. Rola tych przed
miotów podstawowych pod
kreślona jest w szczególnie
silny sposób w nowych obo
wiązujących obecnie progra
mach Studiów, jednolitych,
pięcioletnich, to jest kończą-"
cych się wydaniem dyplomu
inżyniera-magistra. Już w
czasie pierwszych wykła
dów, studenci I-go roku czę
sto stwierdzają u siebie róż
Akademia Górniczo-Hut- ^ego rodzaju braki z zakre
su szkoły średniej (matemaniioza jest uczelnią technicz
' tyka, fizyka, chemia). Szyb
ną spec^alnego typu, mają
kie uzupełnienie wiadomości
cą dostarczyć inżynierów dla
jest warunkiem koniecznym
kluczowych przemysłów na
pomyślnego przebiegu stu
szego kraju: górnictwa i hut
diów na I-szym roku
nictwa. Przez tematykę wy
kładów na wszystkich wy
Sposób uczenia się stu
działach przewija się- pro
denta, który pragnie spro
blem surowców mineral
stać stojącym przed nim tru
nych, węgla, ropy naftowej,
dnym zadaniom różnić stó
rud, surowców ceramicznych
musi bardzo znacznie od
itd. Wydział Geologiczny
sposobu uczenia się w szkole
kształci inżynierów, którzy
średniej. Słabsza, mniej czę
będą się zajmować poszuk^
sta jest kontrola wykładow
waniem tych surowców. Wy
cy nad bieżącymi postępami,
dział Górniczy — inżynie
ale wobec znacznie obszer
rów, kfórzy będą je wydo
niejszego materiału właśnie
bywać z głębi Ziemi, wybieżąca, systematyczna pra^_5wmczy
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i Ceramiczny—t,
którzy zajmą się przetwo
rzeniem ich w żeliwo, stal,
odlewy, cement, szkło czy
różnego rodzaju wyroby ce
ramiczne. Wydziały Geode
zji Górniczej i Przemysło
wej, Mechanizacji Górnictwa
i Hutnictwa, a także Elek
tryfikacji Górnictwa i Hut
nictwa dostarczają specjalistów pracujących w kopalni
lub hucie tuż obok inżyniera
górnika czy metalurga.
Znajdujący się w stadium
organizacji wydział Inżynieryjmo-Ekonomiczny przygo
tuje inżynierów, którzy zaj
mą się ekonomiczną stroną
produkcji górnictwa i hut
nictwa. Zdajecie sobie nie
wątpliwie dobrze sprawę
jak wielką rolę odgrywają
te ćłwa najważniejsze działy
Ciężkiego przemysłu w go
spod arstwie państwa socja
listycznego Ł myślę, że nie
potrzeba tego tutaj powta
rzać, dodać natomiast nale
ży, że przy szybkim ich roz
woju w naszym kraju i przy
szybkim postępie techniki
praca we wszystkich gałę
ziach przemysłu reprezento
wanych na AGH stanie się
niezmiernie interesująca, a
nawet wręcz porywająca.
Przemysł nowoczesny stawia
duże i z roku na rok coraz
-większe wymagania nowym
•inżynierom. Wymaga dobre
go przygotowania zarówno
teoretycznego jak i prakty
cznego, wymaga samodziel
ności i twórczej inicjatywy,
wymaga dobrej orientacji w
całokształcie zagadnień eko
nomicznych kraju., W za
mian za to daje pracę bu
dzącą głębokie zadowolenie,
pracę, która może się stać
ostoją życiową. Jest rzeczą
niezmiernie ważną, by to
Nasze Sprawy str. 2
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zaliczeniu sęjnestru. Konie
czna jest większa samokon
trola ze strony studenta i
lepsza umiejętność organizo
wania własnej pracy. Ze
spolenie wiedzy czerpanej z
wykładów, ćwiczeń i z lek-'
tury podręczników w prze
myślaną całość wymaga sta
łego i świadomego ćwiczenia
się w samodzielnym wysiłku
..umysłowym. Temu, kto '
wstępuje na tę drogę świa
domego studiowania Uczel
nia pomaga wszelkimi spo-.
sobami: różnego rodzaju wąt
pliwości związane z przero
bionym materiałem wyjaśni
chętnie każdy wykładowca
zapytany przed czy po wy
kładzie. Można się z nimi
także zwracać . do asysten
tów czy profesorów w cza
sie konsultacji odbywaj ących się w godzinach wy
znaczonych przez każdą Ka
tedrę. Ta forma korzystania
z po^nocy Katedr zasługuje
na szczególne rozpowszech
nienie, jest ona przecież
najlepszą okazją do swobo
dnej rozmowy ze swym wy
kładowcą, z której można
odnieść ogromne korzyści.
Studiujący znajduje dalszą
pomoc w licznych bibliote
kach na Uczelni: w Biblio
tece Głównej, w bibliote
fcach Katedr, w Bibliotece
Gabinetu Marksizmu itd.
Podkreślić również należy
Większą niż w szkole śred
niej rolę ćwiczeń praktycz
nych, obliczeniowych wzglę
dnie laboratoryjnych. Sta
nowią one integralną część
procesu nauczania, pozwala
ją na bezpośrednie „osobi
ste" zapoznanie się ze zja
wiskami, o których słyszy '
•się na wykładzie. Nie doce
nianie roli ćwiczeń odbija
się bardzo źle na wynika^h
z chemii, fizyki, elektrotechnikir-odSewnictwa iitp.

Jesteśmy tu, 30 000 młodych chłopców i dziewcząt
przybyłych ze 114 krajów poprzez góry i oceany, w War
szawie na V Światowym Festiwalu Młodzieży i Studen
tów o Pokój i Przyjaźń, tradycyjnym święcie młodego
pokolenia, przeglądzie kultury i sportu, miejscu spotka
nia młodzieży, która pragnie się poznać, by się zrozu
mieć.
W tym roku nadziei, bezpośrednio po Konferencji 4
Wielkich Mocarstw w Genewie, spotkanie nasze dowio
dło, że pomimo różnicy wierzeń, ras i języków potra
fimy współpracować i że współpraca ta jest konieczna
dla obrony naszych praw do godnego życia w atmosferze
pokoju, naszych praw do pracy, do oświaty, do radości,
do miłości.
Nic nie zdoła nam przeszkodzić w tym, abyśmy się
stali prawdziwymi przyjaciółmi i w tym, by w każdym
z naszych krajów hasło wypisane na sztandarze Festiwa
lu — „Pokój i Przyjaźń" — stało się wspólnym dobrem
całej młodzieży świata.

' Warto jeszcze poświęcić
kilka słów sprawie korzy
stania z podręczników,
skryptów i czasopism. Sta
nowią one nieodzowne uzupełnienie wykładów i ćwi
czeń. Planowa akcja wyda
wnicza w coraz szerszym za
kresie zaspokaja potrzeby
studiujących. Ambicją każ
dego studenta powinna być
stała lektura podręczników
zalecanych przez wykładow
cę, a więc rozszerzanie przez
to swego zakresu wiadomo
ści z danej dziedziny. Każ
dy student musi sobie wy
pracować własny sposób u„PRZYJACIELE, BRACIA I SIOSTRY Z CAŁEGO
czenla się i czytania, dają
ŚWIATA IDŹCIE ZA NASZYM WEZWANIEM"
cy mu maksimum korzyści.
Łączmy się jeszcze mocniej we wspólnych dążeniach,
Umiejętne czytanie książek,
wspólnym działaniu, wspólnych doświadczeniach.
wyławianie z nich najisto
Sprawmy, aby żyły i triumfowały idee Festiwalu.
tniejszej treści jest sztuką
Umacniajmy wszędzie więź, która nas łączy, umac
ważną dla każdego inżynie
niajmy naszą przyjaźń, tak jak to czyniliśmy tutaj, ura. Dużą korzyść przynosi
macniajmy przyjaźń i współpracę wszystkich narodów.
lektura pism fachowych, a
Umacniajmy — szczególnie dziś aktualny, ruch w otakże pism i dzieł popularbronie pokoju. Walczmy wspólnie o odprężenie w sy
no-naukowych.'
tuacji międzynarodowej o rozbrojenie i zakaz broni aStudentom pragnącym
tomowej i wszelkich środków masowej zagłady.
poszerzyć swe wiadomości z
Łączmy się dla obrony naszej młodości, naszych na
dziei, dla obrony postępu, w walce o promienne jutro
zakresu jakiegoś przedmiotu
przychodzą z pomocą koła
ludzkości.t
przedmiotowe i koła nauko
we zrzeszone w Studlanckim
Towarzystwie Nauk. Człon
kowie tych kół — na latach
starszych — biorą nawet udział w niektórych pracach
naukowych prowadzonych"
Zagadnienie wychowania
dzieży nie może pozostać
przez poszczególne katedry.
młodzieży nie może być
słowem bez treści, gdyż na
Ich członkowie to przede
sprawą obojętną dla wszys
stąpiłby rozdżwięk między
wszystkim ci studenci, któ
tkich tych, którzy mają ja
samym naczaniem a wycho
rzy w przyszłości mają za
kikolwiek 'kontakt ze stu
waniem. Jasno określony cel
miar poświęcić się pracy na
dentami.
jest nieodzownym warunukowe^,.,_
KycrHje*Tnr~5>rę> i? pewine
Kiem ustalenia linii działa-"
~^ Kończąc te krótkie uwag^,
wnioski na posiedzeniach
nia oraz wybrania właści
chciałbym naszym nowym
Rad Wydziałowych, wynikłe
wych środków działania.
studentom przesłać życzienia
w czasie dyskusji na temat
Musimy zdać sobie sprawę,
by studia na naszej Uczelni
dydaktyki, winny być przeco się chce w tym kieruku
dały im jak najwięcej praw
• ikaizane młodym, przyszłym
zrobić, żeby wiedzieć, jak i
dziwej wiedzy i jak najle
wychowankom, - by jasno
piej przygotowały ich do
przy pomocy jakich środków
zdawali sobie sprawę, co się
możemy osiągnąć wyższy
pracy dla naszego przemy
im zairzuca i czego wymaga.
poziom wychowania mło
słu, który potrzebuje nie tyl
Nie chodzi tu o krytykę
dzieży.
ko wielu, ale przede wszyst
samego zachowania się mło
kim* dobrych inżynierów.
Rzecz jasna, iż nie może
dzieży, chodzi przede wszy
my się spodziewać natych
•Aktywna postawa wszyst
stkim o znalezienie sposobu
miastowego efektu, ale przy
kich w czasie studiów da
konkretnych metod wycho
udzielę wszystkich pracow
Wam największe zadowole
wawczych, któreby radykal
ników naukowych, których
nie osobiste, a zarazem
nie wpłynęły na podniesie
troska o wychowanie będzie
przyczyni się do wychowa
nie poziomu wychowania
się przejawiała w każdym
nia takich ludzi* jakich po
studentów.
kontakcie ze studentami^
trzebuje nasza Ludowa Oj
Ośmielam się twierdzić, że
napewno osiągnie pozytyw
czyzna.
wielu pracowników nauko
ne wyniki.
Prof. Dr. A. BIELANSKI
wych AGH uważa, iż głów
Postaram się nakreślić pe
nym i jedynym ich zada
wne przfcroczenie studen
niem jest przekazywanie
tów (oczywiście nie wszyst
zdobyczy wiedzy. Niewątpli-' kich), na które nie zwraca
wie z najważniejszych czyn
się dostatecznej uwagi, a
ników, które umożliwiają o- .które chronicznie powtarza
sdągnięcie tego celu, jest
ją się wśród młodzieży, czy
Wyjaśnienie Dziekana Prof.
wzbudzenie chęci do odbio
niąc poszczególne jednostki
W. Stępińskiego odnośnie ar
ru przekazywanej wiedzy,
szkodliwie oddziaływujący
tykułu „Sprawa nie tylko na
wzbudzenie zainteresowania
sza", który był drukowany na
mi na kolektyw, a co za
przedmiotem nauczania (nie
naszych łamach w Nr 13(28)
tym idzie, które obniżają
Rok II w czerwcu br. ukaże
wszyscy wykładowcy o tym
wyniki nauki.
się w numerze 3(31) Rok III
pamiętają). Dobry jednak
Prof. Kruplkowski na po
w październiku br.
dydaktyk nie zapomina, iż
siedzeniu Rady Wydziału
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w ścisłym powiązaniu z na
tpcdkreślił niewłaściwe za
uczaniem jest również od
chowanie się młodzieży, któ
działywanie na samo "wy
re wynika z nadmiernego
chowywanie młodzieży. Pra
spożycia alkoholu i co za
cownik naukowy winien pa
tym idzie, plugawienia i
miętać, iż jednym z jego za
wulgaryzowania języka pol
sadniczych obowiązków jest
skiego. Brak umiaru w za
a. • *:.<.
obowiązek nie lekceważenia
chowaniu się młodzieży w
sprawy wychowania mło
'kinach i teatrach.
dzieży. Obojętność pracow
- Niewątpliwie zło tkwi nie
nika naukowego w tym kie
w młodzieży, lecz w środo
runku winna być krytyko
wisku, z którego się ta mło
wana zarówno przez Dzie
dzież wywodzi., niemniej je- kanów, jak i Rektora Uczel
dnak nie można tolerować
ni, gdyż przynosi ona szkodę
takiego zachowania mło
nie tylko samemu studento
wi ale i państwu, którmu . dzieży.
Niejednokrotnie brak sza
się przekazuje--nowe kadry
cunku dla osób starszych,
inteligencji technicznej, po
brak szacunku dla władz uzbawione starannego wy
czeflnianych jest jedną z
chowania.
Troska o wychowanie mło
Polsk^ dhcigi na XXIV MTP
(dokończenie na atr. i)

Wychowanie inżyniera

Koleżanko!
legi
Was po raz pierwszy jest w
Redakcja ^azety „Nasze
tak licznej gromadzie kolegów
Sprawy", tej gazety, która
i koleżanek; Znaleźliście się w
przez okres Twoich studiów
będzie Ci doradcą i przyjacie
warunkach dużej autonomii osobistej, gdyż bezwzględnie
lem, a prawie zawsze milą
dyscyplina studiów na wyższej
rozrywką po dniu pełnym pra
uczelni jest lżejsza i ma zupeł
cy i trudu studenckiego, Re
nie inny charakter niż w szko- •
dakcja tej gazety wita Cię ser
le średniej czy zakładzie pracy.
decznie u progu nowego życia,
Jest więc rzeczą pewną, że
w murach Akademii Górniczo
— Hutniczej, Wita Was, któ
przystosowanie się do tych no
wych warunków sprawi Warn
rzy przybyliście do nas ze
niejednokrotnie bardzo wiele
szkól średnich całej niemal
trudności, pozornie nawet wy
Polski, i Ciebie młody górniku
dających się nie do pokonania,
z kopalni, po latach cięż
kiej i żmudnej pracy, przy ^ jednakże przez cały okres swe
go pobytu na Uczelni nie za
byłeś do nas, by jeszcze
pominajcie o jednym: pamię
bardziej pogłębić swe wiado
tajcie, że nie jesteście osamo
mości w obranym zawodzie,
tnieni, pamiętajcie, że poza
Wita Was młodzi przyjaciele,
Waszymi opiekunami z ramie
którzy przyjechaliście do nas ze
nia Uczelni, poza organizacją
wsi polskiej i Ciebie Kolego z
ZMP-owską i partyjną, które
fabryki, z Huty i Wojska, wita
T wszystkich tych którzy obrali
zawsze Warn będą służyć po
zaszczytny i trudny zawód
mocą, należycie do wielkiej ro
dziny studenckiej i ona będzie
górnika.
Warn zawsze pomagać i trosz
Rozpoczynając studia na na
czyć się o Was. Niejednokrot
szej Uczelni powinniście już od
nie bez swej woli, lub nawet
pierwszych dni, od pierwszej
nie zdając sobie z tego spra
godziny wykładu nabrać głęwy będziecie korzystać z tej
- bokiego przekonania, że studia
. na Akademii Górniczo-Hutnipomocy.
Nikt inny, tylko Wasi kole
czej nie są łatwe. Przeciwnie,
dzy uczą Was, jak należy za
wymagają one nieraz dużego
chowywać się w Domu Akade
wysiłku i dużo silnej woli,
wiele systematyczności, a prze." mickim, na wykładach, na uli
cy, tak aby nigdy nie ucier
de wszystkim nieustannej pra
piała na tym godność studenta.
cy nad sobą każdego z Was.
Jesteście, nawet najmłodsi z
Wymagają, aby nie poprzesta
Was, traktowani przez wszyst
wać na wiadomościach usły
kich jako ludzie dorośli i zawszanych na wykładzie lub ćwi
czeniach, lecz aby samodzielnie . sze świadomi swego postępo
wania, posiadający pewne mi
studiować i poszerzać swe
nimum wykształcenia wyma
wiadomości przez pracę w ko
gane od człowieka inteligent
łach naukowych, samodzielną
nego. To zobowiązuje.
pracę w domu czy instytutach
Nie chcemy Warn już przy
lub zakładach.
pominać o sumach pienięż
Trzeba abyście — studenci
nych jakie na Was wydaje
I lat dobrze zrozumieli, że stu
Państwo, nie chcemy podawać
dia to ważny i nowy okres Wa
Warn ścisłej recepty na wzo
szego życia. (Powinniście so
rowego studenta, gdyż jest to
bie zdawać sprawę, że znajdu
sprawą indywidualną każdego
jecie się w zupełnie odmien
z Was, odpowiedź na wiele in
nych warunkach niż dotychteresujących Was zagadnień
1 czas, w '"'Pfiłpiii> p^wy?" ,śro-.
ł py
• • < dowisku.
tacie na szpaltach naszej ga
Dom rodzinny z którego wy
zety. A więc pozwólcie tylko,
jechaliście, ma Warn zastąpić
że złożymy Warn serdeczne
Dom Studencki; wielu z Was
życzenia miłego spędzenia cza
po raz pierwszy pozbawionych
su studiów i najlepszych wy
jest opieki Rodziców: Wielu a
ników w nauce!
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3
4-

c
o

AL Mickiewicza

REDAKCJA

PLAN AKADEMII]
Górniczo-Hulnicze j
w Krakowie
A-0 — Gmach Główny —
mieści Rektorat, Katedrę i Zakład Podstaw Marksizmu-Leoinizniu, Ekonomii Polit^ Fizy
ki, Chemii, Studium Wojsko
we, Katedry .i Zakłady Wy
działu Geologicznego i Geode
zji, sale wykładowe od 1—9.
A-l — Dziekanat, Katedry i
Zakłady Wydziału Górniczego
oraz sale wykładowe od 10—
17..,
A-2 — Dziekanaty, Katedry
i Zakłady Wydziału Metalur
gicznego i Odlewniczego oraz
sale wykładowe 18 — 19.
A — Hala A, Laboratoria
Wydziału Górniczego i Meta
lurgicznego.
B-2 — Dziekanaty, Katedry
i Zakłady Wydziału Mechani
zacji Górnictwa i Hutnictwa
(wejście od ul. Reymonta), sa
le wykładowe od 31 — 46.
B-2 — Dziekanat, Katedry i
Zakłady Wydziału Elektryfi
kacji Górnictwa i Hutnictwa,
sale -wykładowe od 21 — 30.

ników Cieplnych, Katedra i
Zakład Pomp, Sprężarek i
Wentylatorów, salki wykłado
we 20a i 20b oraz sale gimna
styczne (tzw. „PKS").
A oto adresy ważnych dla
Was komórek administracyj
nych Akademii:
DZIEKANATY: Geolcgiczno—Poszukiwawczy — A-0 —
(pok. 2, 3).
Górniczy — A-I (II piętro) ^
na lewo).
Górniczy — A-l (II piętro
Metalurgiczny — A-2 (par
ter).
Mechanizacji G. i H: — B-2
(I piętro).
Odlewnictwa — A-2 (niski
parter).
Elektryfikacji G. i H — B-l
(parter).
Geodezji Górniczej — B-l
(I piętro).
INNE:
Rektora*—A-0 (wysoki par
ter).
Referat Spraw Studenckich
— A-0 (II piętro na prawo).
B — Hala B Laboratorium
Redakcja „Nasze Sprawy" —
Maszyn Górniczych.
łącznik A-l—A-2 pokój nr 5.
K — Kopalnia doświadczal
(Dyżury od października w
na.
godzinach od 13 — 15).
BSW — nowowzniesiony pa
Przychodnia lekarska — A-0
wilon administracji i sal wy
(1 piętro obok Auli).
kładowych (główne wejście od
Stołówka akademicka — A-0
ul Czarnowiejskiej), sale wy
(niski parter).
kładowe od numeru 50.
Bar mleczny — A-0 (niski
R — Laboratorium Obróbki
parter).
Skrawaniem, Studium Wycho- •
Kiosk papierniczy MHD
wania Fizycznego, Katedra i
A-0 (I piętro pod schodami).
Zakład Technologii Mechani
Biblioteka Główna AGH — .
cznej, Katedra i Zakład Sil
A-0 (I piętro).

W KOPALNI
DOŚWIADCZALNEJ
• Panie asystencie! Gaz!!
• No to zakręćcie kurek.

WZÓR
A0 + Al + A2 + Bl + B2
+ BSW = AGH.

NA PIERWSZYM ROKU
— Czemu kolega nie wcho
dzi do sali? Wykład zaraz się
rozpocznie.
.— Czekam na dzwonek.

ZMIANA
—Franek, wytłumacz mi:
• jak zmienię fazę w silniku to
kręci się w przeciwnym kie
runku, a w (kuchence elek
trycznej? _
—Frajer! Grzeje w drugą
stronę.

W KOPALNI NA PRAKTYCE
WAKACYJNEJ
Sztygar: Jutro pokażę panu
jak się rabuje.
Student: Możecie sobie ra
bować, kraść, ja nie chcę mieć
z tym nic wspólne^o!

C Maruła

Odezwa do Cz^telaifeó^
Pomoc dajcie mi, rodacy.
Bo olbrzymia myśl mnie nęka.
Kilometrów zbożnej pracy
Pragnie ma mocarna ręka.
Ale sam ja nie poradzę:
Trudno błyszczeć wciąż humorem.
Przeto proszę o współpracę —,
Wraz z naczelnym redaktorem.
Kto mi w sprawie dopomoże,
Ten mi brat i Polak szczery.
Za to gębę jego włożę
Między bajek bohatery.
A w przyszłości — tam do licha!
Zejdziemy się Iciedyś społem
I siądziemy do kielicha —
Wraz z naczelnym redaktorem.
Lecz jeśli nasz czyn ofiarny
Z waszych duchów w moc nie wstanie,
Pluniem na wysiłek marny
1 pójdziemy na wygnanie.
Pomysł przyszedł mi .do głowy:
Kupie mały domek z polem
I będziemy pasać krowy ;—
Wraz z naczelnym redaktorem. "

Nasze Sprawy str. 3.

Wychowanie inżyniera

99Mam c^ustec^^^
łtt

do zobaczenia. Prawie nikt
dotychczas nie miał czasu

oglądnięcia stoisk z pamiąt-wania śię. Wszelkie wykro
kami festiwalowymi. Każdy
czenia winny być natych
zasad^iczych przywar. Do
z nas zawarł wiele znajomo
9-ty Dzień Festiwalu. —
mi. Potem znów zabawy.
miast egzekwowane przez
tego należy jeszcze dodać
ści, z których nie chiałby
Młodzi
~
zdążyli
już
poznać
Tym
razem
jednak
potwo
plagę kłamstwa i awantur- • pracowników naukowych.
zrezygnować po zakończeniu
się bliżej, zawrzeć nie jedną
rzyły się małe grupki. Na
Orzeczenia pracowników na
nictwa, która z zastraszającą
Festiwalu. To też wiele tru
przyjaźń.
Przyzwyczaić
sdę
sze
koleżanki
i
koledzy
poza
ukowych poprzez Dziekanat
szybkością rozmnaża się
du kosztowało odszukanie
do tego, że po tulicach cho
zabawą pragnęli dowiedzieć
winny być usankcjonowane.
wśród studentów.
dzą ipod rękę ludzie różnych
swych przyjaciół, celem wy
srie coś więcej od Syryjczy
Ujmując te wszystkie ce
Słuszność wniosku doc.
ras, różnych wyznań-, róż
ków. Opowiedzieć im o so
miany adresów. — I to jest
Leśkiewicza winna być wzię
chy zachowania się stwier
nych zawodów. Przed połu
bie, o życiu polskiej -mło
dzimy, iż nie tylko nie cie
ieden z głównych momen
ta pod uwagę.
dniem bogaty jak zawsze
dzieży. Poza znaczkami i au
kawie przedstawia się syl
Jeżeli zaś zdjęcia studen
tów Festiwalu.
program międzynarodowych
tografami wymienić swoje
wetka studenta, ale budzi
tów, niewłaściwie zachowu
Piękne dni. spędzone w
spotkań, wycieczek, przejaż
poglądy i osiągnięcia. Jak
ona lęk o przyszłe nasze no
jących się, będą umieszczo
dżek statkiem po Wiśle, —
Warszawie, pozostaną długo
błyskawica przeleciał czas z
we kadry inteligencji tech
ne w gablotce, niewątpliwie
imprezy artystyczne. Na
miłymi gośćmi do godz.
tematem rozmów i kores- '
odstraszy to od dalszych wy
nicznej.
„Torwarze" spotykają się
10-łtej.
nondencji młodzieży całego
Nie zapominajmy, iż wy-# kroczeń.
różnonarodiowe
drużyny
chowanie socjalistyczne nie
Najważniejszymi prawami
O godz. 10-tej goście poże
świata.
siatkarskie.
Osobiście
oglą
tylko obejmuje wykształce
są prawa etyki tak politycz
gnali nas, a i my szybko mu
Nici przyjaźni zadzierżdałam spotkania drużyn
nie intelektualne i prakty
nej, jaki obyczajowej.
sieliśmy się zebrać, aby
sniete w stolicy. — gęstą
NRD — Finlandia — Kobie
czne, lecz również wycho
Należy umieć postawić
wziąć udział w proszonym
ty, — wyniki: 38:28 dla
. siecią oplotą całą kulę ziem
wanie moralne, wyrobienie
przed studentem wymaga
poranku u delegacji francu
ŃRD,
—
Finlandia
—
Tunis
ską. Będą stale żywym do
estetyczne, poszanowanie
nia, postawić je szczerze, oskiej. W 'miłej przyjaciel
— (53—46) mężczyźni, CSR
wodem, że możliwa jest
mienia społecznego itp.
twarcie, z przekonaniem, z
skiej atmosferze przy lamp
Finlandia, — Francja — Iz
Na Zjeździe WKP(b) Sta
zapałem i stanowczością.
przyjaźń ludzi. Będą moc
ce wina i ciastkach, — przy
rael.
lin powiedział: „Im wyższy
Kto sadzi, że można zacząć
nym orężem w walce z rasi
gotowanych przez delegację
W sali Kongresowej Pała
jest poziom polityczny i ufrancuską, — uciekały pood niezdecydowanego i po
stowskimi i .nacjonalistycz
cu Kultury i Nauki wystą
świadomienie marksistoiuprostu godziny. Tak przyje
chlebnego namawiania, nonymi teoryjkami burżuazjli
pią zespoły chińskie. Będzie
sko-leninowskie pracowni
pełnia błąd zasadniczy. Tam
mnie — a już trzeba się po
zachodnio - europejskiej, —
można 'iść na przedstawie
ków jakiejkolwiek dziedzi
żegnać, bo oto czeka na nas
gdzie kara powinna przy
chwile spędzone na Festiwa
ny pracy państwowej i par
Pałac Kultury, wystawa fonieść noży tek. należy ją bez- • nia radzieckiego, węgier
lu. Będą wielkim zniczem,
skiego
i
międzynarodowego
tyjnej, tym wyższy jest po
tofiraficzna, wystawa ar
względnie zastosować.
płonącym w sercach uczest
cyrku, na centralnych pla
ziom samej pracy, tym bar
W postępowanie władz utystyczna malarstwa i mię
ników, zniczem, który zosta
cach
Warszawy
wziąć
udział
dziej jest ona owocna, tym
ezelni w odniesieniu do studzynarodowe rozgrywki me
korowodach tanecznych ró
nie zaniesiony na kolejny
lepsze są wyniki pracy".
Hpntó"' winna decydować
czów piłki nożnej. "Wszystko
Festiwal w stolicypokoju —
żnych narodów..
Gzy naprawdę możemy
to chcemy zobaczyć jeszcze
konsekwencja.
Czyż wśród tej masy róż
Moskwie.
być w pełni zadowoleni z
Zdarzała sie wypadki, iż
dziś. Och. — gdybyż to go
L. Z.
nojęzycznych
ludzi
—
znaj
postawy marksistowsko-ledecyzja Dziekanów z dnia
dziny można zamienić na
dzie się człowiek, który
ninowśkiej studenta? Czy
doby.
•p oprzedniego jost inna w
mógłby wyobrazić sobie
przypadkiem nie jesteśmy
dniu następnym, mimo że
Niestety. — 2-gi dzień mi
tych chłopców i dziewczęta,
zbyt pobłażliwi?
przestępstwo studenta pozo
nął
nieubłaganie jak gdyby
co radośnie występowali
Wydaje mi się, że diohry
stało to samo. iedynie ocena
w tempie przyspieszonym.
przed chwilą na stadionie,
ZMP-owiec nie pohańbi się
jest w ;nnei, kłamliwej for
— w okopach. — strz.elaiawulgarnymi słowami, chu
W oiągu nocy postanowi
mie. Takie postępowanie
cych do siebie? — kulących
ligaństwem czy lekceważą
liśmy odwiedzić wszystkie
ZAMELDOWANIE W DO
Dziekanów, chwiejne, niesie pod świstem bomb?
cym zachowaniem się w
siedziby delegacji zagranicz
MU AKADEMICKIM. Otrzy
7f^o,Cvdowane. maiące na wi
Przeciwstawienie obozu
stosunku do profesorów i
nych i estrady centralne. Amałeś skierowanie wprost do
doku iedvnie blask swei popięknej młodości — grozie
wykładowców. Wykształce
Domu Akademickiego, z któ
mulaiTOOści, ieSt szkodliwe
le jak? Pieszo? — Zabrak
wojennych
dńi
—
jest
zbyt
nie estetyczne ma doniosłe
rym zgłaszasz sdę w Admini
dla studentów i przynosi
łoby nam czasu. Zatem wsie
brutalne.
znaczenie jako istotne i ko
krzvwde kolektywowi uczel
stracji
danego D. S. Musisz
dliśmy do aut i całą kolum
A jednak trudno chociaż
nieczne dla pełnego rozwoju
przedłożyć Dowód Osobisty_
nianemu. Chwiejna decyzja
ną
'ruszyliśmy
w
podróż
po
^ przez moment nie pomyśleć,
jednostki. Należy dbać o polub Tymczasowe Zaświadcze
absolutnie nie sprzyja umo
Warszawie. Naszym biletem
że wojna, którą chce rozpa
ważniejszy stosunek db obo
nie Tożsamości z adnotacją o
cnieniu autorytetu.
lić świat kapitalistyczny, —
wizytowym i rozpoznaw
wymeldowaniu okresowym lub
wiązków, związanych z go
Ojciec dla syna — jeżeli
na armatnie mięso przezna
czym była piosenka „Nasz
dnością studenta Wyższej
na stałe. Wymeldowania „na
nie jest autorytatywną gło
cza właśnie tę rozśpiewaną
lajkonik", gdyż melodię i
Uczelni.
czas" nie będą honorowane.
wą rodziny, nie uzyska sza
młodzież, — tych dzisiej
Administracja DS załatwi
Jak należy postępować, by
refren tej piosenki znali nie
cunku. Tak więc i tu — re
szych przyjaciół. Uświado
choć częściowo wytępić te
wszelkie formalności meldun
asumując powyższe — wła
mal wszyscy delegaci zagra
mienie tej prawdy wzmac
kowe. Natomiast meldunek w
. przywary?
dzę uczelni włnma cechować
niczni.
nia nasze siły, daje nam hart
Jednym -z zasadniczych
Referacie Wojskowym MRN,
sprawiedliwość i stanowcza
O północy — w towarzy
wałki o pokój, — o radość
• środków
wychowawczych
obowiązkowy dla mężczyzn,
decyzja, konsekwencja w po
stwie kolegów zagranicz
naszego życia.
musisz załatwić sam przy ul.
jest karność — zdyscyplino
stępowaniu ze studentami,
Zapada wieczór. — Czy
nych (w miarę pojemności
Franciszkańskiej 4, II. p., po-. wanie studenta.
oraz ojcowski, sprawiedli
pójdziemy spać? Możemy.
auta) pojechaliśmy na sta
W Okresie przedwojen
kój nr 8.
wy stosunek do studentów.
Czeka na nas miasteczko fe
dion Agrikole, gdzie urzą
nym karność była zjawis
Jak już wspomniałam,
STOŁÓWKA. Karty stołów
stiwalowe na Rakowcu. Ale
kiem zewnętrznym. Była to
dzono „ognisko przyjaźni".
konsekwentnie winny być
kowe przygotowane dla każ
my nie czujemy się zmęcze
forma sprawowania władizy,
Przy blasku ogromnego oegzekwowane przekroczenia
dego z Was są do odebrania
ni. Sen jakoś uciekł, a oczy
forma zdławienia osobowo
gnisika oglądaliśmy występy
studentów.
w Dziekanacie Twojego Wywabią
świetne
orkiestry
i
ze-'
ści, była to metoda zmusza
Jeśli Student będzie wie
zespołów artystycznych wied*ziału. Stołówka wyszczegól- ^
stpoły artystyczne różnych
nia jednostki do uległości
dział, iż za awantumiictwo
niona w nagłówku karty nie "
'lu krajów, a i sami bawiliś
narodów na poszczególnych
wobec władizy.
w DA czeka go pozbawienie
my
się
prawie
do
rana.
I
może
być samowolnie zmie
estradach wewnątrz miaste
prawa do zamieszkania, je
Karność — zdyscyplino
znów na spanie zabrakło
niona.
czka.
wanie w dzisiejszym społe
śli za kilkakrotne awanturWarszawa nie zasypia na
czasu, gdyż ranne godziny
LEGITYMACJA Blankiet
nictiwo na terenie Uczelni
czeństwie socjalistycznym
noc. Nie różni się od dnia.
3-go dnia naszego pobytu na
należy wykupić na Portierni,
jest zjawiskiem moralnym i
czeka go pozbawienie praw
Owszem, — przy światłach • Festiwalu należały do naj
nakleić fotografię, a następnie
politycznym. Jeśli będziemy
do dalszej nauki, napewno
i dekoracjach świetlnych —
przez Starostę grupy oddać do
bardziej gorączkowych. —
uważać, że student nie&arny
niejednego studenta pow
Referatu Spraw Studenckich
iest jeszcze piękniejsza. —
Szum. bieganina, przygoto
strzyma to od da^szych wy
— to stud^nt występujący
celem podbicia. Przed otrzy
Nawet fale Wisły są bogato
przeciwko
kolektywowi,
kroczeń, a państwo nasze owanie... Do czego? Czyż mo
maniem legitymacja Referat
Iluminowanie. Wypływają na
trzyma młode kadry techni
przeciw społeczeństwu i bę
ten nie wyda Warn żadnych
że być jeszcze coś bardziej
nie udekorowane ślizgacze,
czne, wyposażone w pełne
dziemy zdecydowanie sądzić
miłego od tego, co widzieliś- • zaświadczeń.
motorówki, żaglówki, łodzie
wykształcenie intelektualne,
nie tylko pod1 kątem widze
my dotychczas?
ZAŚWIADCZENIA. Wydaje
i kajaki braci wodniackiej.
nia zewnętrznego porządku,
praktyczne i etyczne.
Referat Spraw Studenckich.
Ną tych ruchomych estra
Otóż
jak
się
okazało
nasze
Oczywiście zdecydowane
ale pod kątem widzenia po
Wszelkie formularze są do na
dach będą rozgrywały się
miasteczko postanowił od
metody wychowawcze win
litycznego "i moralnego, nabycia na Portierni.
scenv morskie z literatury
ni ująć w swe ręce nie po
pewno osiągniemy odpowie
wiedzić w tym dniu Tow.
światowej.
INDEKS. Należy wykupić
szczególni wykładowcy, ale
dnie rezultaty:
Bierut. I znów godziny
na Portierni, wypełnić pierw
cały
kolektyw
dydaktyczny.
Z
dwugodzinnego
snu
wy
Nie można liczyć, iż kar
przedpołudnia upłynęły w
sza stronę, nakleić fotografię
a wówczas osiągnie się nale
rwały mnie jakieś okrzyki.
ność powinna wypływać ze
przemiłej zabawie i na oglą
i złożyć przez Starostę grupy
— Wyszłam przed namiot.
żyte rezultaty.
świadomości. Karność po
daniu pięknych artystycz
w Dziekanacie.
To
wiwaty
i
okrzyki
powi
Na
zakończenie
pragnę
winna być świad^ma, ale
nych tańców krajów połud
STYPENDIA Całkowite,
talne na cześć Polskiego Ze
podkreślić, iż nowowstępunie może się opierać jedynie
niowych, które uświetnił
częściowe i mieszkaniowe są
jący w mury naszej drogiej
społu Tańca, który sprowa
na świadomości. Dlatego z
swoją obcnośoią przyjaciel
przyznawane przez Komisje
dził do naszego miasteczka
dla wszystkich Uczelni — je
całą bezwzględnością należy
młodzieży, Tow. Bierut.
Stypendialne działające przy
fstiwalowego delegację sy
śli im nie przyświeca jasny,
przestrzegać zdyscyplinowa
każdym Dziekanacie. Konie
Popołudnie tego dnia prze
ryjską
wraz
z
ich
'zespołem.
zdecydowany
cel
zdobycia
nia studentów. I tu wykła
czne jest przedłożenie za
znaczone było do dyspozycji
Znów zabawa. W mgnieniu
wiedzy — niech nie liczą na
dowcom winna pomóc orga
świadczenia o stanie mająt
własnej.
Wówczas
stanęliś
oka utworzono ogromne ko
pobłażliwość ze strony władz
kowym rodziców, wysokości
nizacja ZMP.
my przed faktem, że wybór
ło. Gości obdarowano chu
Uczelni,
poborów miesięcznych wzglę
Docent Leśkiewicz pod
wykorzystania .pozostałych
stami festiwalowymi, popro
Wszelkie przekroczenia,
dnie dochodowości gospodar
kreślił konieczność brania
nam jeszcze kilku godzin
szono dio środka i jak zwy
stwa rolnego.
nie licujące z godnością stu
udziału pracowników nau
będzie bardzo trudny, gdyż
kle rozpoczęto zabawę zapodenta, będą zdecydowanie
MIESZKANIA. O ile nie
kowych we wszystkich im
te dwa dni, spędzone na Fe
znaiwczą od „Mam chustecz
tępione, by dać Polsce Ludo
masz zapewnionego .pokoju
prezach, urządzanych przez
stiwalu, pozwoliły nam tyl
kę haftowaną wszystkie
w DS, jesteś zobowią^any zna
wej zdrowe, pełnowartościo
młodzież, co wpływa korzy
ko na ogólne rozglądanie się
leźć go sobie sam na mieście.
cztery rogi".
we kadry inteligencji techstnie na ich sposób zacho-.
po naszym fesrti wałowym go
niazmej, dla pomyślnego roz
Po wspólnym śniadaniu
Krakowska Drukarnia Prasowa
spodarstwie.
woju polskiego przemysłu.
gaście zachwycili nas swo
M—6—3241 A tu pozostało jeszcze tyle
Lucyna Warmuzek
Nasze Sprawy str. 4
imi występami artystyczny(Dokończenie ze str. 2)

Co trzeba

załatwić?

