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25 WYDAŃ 
.w list~adzie 1979 r. ukazało się bodaj czterdzieste wyda

me ,poznańskiej jednodniówki "Spojrzenia" z. informacją o 
,,Faktorze": "Już 10 lat ukazuje się nasza jednodniówka". W 
~ydani.u ob~nym nasza 'I'edak<:ja sygnaliz.uje 25 wydanie 
,p;sma ,J to me z. powodu tego, iż czuje się dostojnym ju
bilatem lub dlatego, że oczekuje na gratulacje, lecz po 
pros.tu p~YJP()Jllina, iż od ponad pięciu lat towarzyszy wy 
darzeniom i losoon !Zielonogórskiego środowjska akade
n;.ickiego, że. przeżyła i przeżyiWa na<ial te chwile rozwoju 
Z!elonogór.s<luch studentów, które były złe i dobre. Fak
tor" swym istnieniem łączy losy kilku pokoleń abso'iwen
t6w od. ty<?h, Jctórzy jeszcze kończyli WSN, po tych, k.tó 
r<Ly byh p1erwszym rocznikiem Wyż.szej SXJkoły Pedago
gicznej, po kolejne ,roczniki Wyższej rSz.,koły Inżynierskiej. 
.,F~kltor" obok innych, je~t dokumentem żyda tielonogór
sktch studentów, dokumentem rodzenia się i pows.tawania 
środowisk twórczych: debiuiu poetów i ,plastyków foto
grafr~ów i. puł>licyJStów. Bez tego forum można p~zypu
szczac - me ,tak potoczyłoby się życie kulturalne studen
tów, a może i wiele debiutć.w i ·lo,sów ludzkich miałoby 
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inny kształt lub po 'prostu by ich nie było. 
'!Fak.tor" I?rzechodził trzy.klro.tnie zmianę zespołu reda

guJącego. W1elu <L jego współpracowników dziś pracuje 
.:awodow?, są dzien:tikarzami, działa<:zami towarzystw, pe 
dagog!ł'l'~ll, pracowmkami a1auki. Bo pracę w piśmie trak
tował~ Jako etap .swego życia. Wielu łączy do dziś bliska 
lub dalsza przyjaźń. I nic w tym dziwnego. Dziś trudno 
uwierzyć, że IP~erwsze wydanie pisma "sprzedawano" na 
Balu Bachanahowym w roku 1975 po 100 zł, a wydania 
dalsze rozchwytywano w mgnieniu oka. Trudno uwie
rzyć, że po zdobyciu I miejsca i lauru .,Czerwonej Róży" 
za rok 1975 ~iemal całe środowisko oczekiwało z emocją 
na werdykt JUIY tego konkursu <La rok 1976n7 i nie wyo
brażało sobie, że sukces się nie powtórzy. A przecież tak 
się stał~ i zes~ drugi raz zdobył laur i co ciekawsze po
konał mezwyc1ęzony od lat krakow,ski Magazyn Studenc
ki". Później laur zdobywaliśmy jeszc{~ dwukrotnie a w 
roku 1980 odznaczono nas Złotą Zbiorową Odznaką SZSP. 

"Faktor" chce być pismem środowiska. Nigdy nie pod
dawał .się presji subiektywiXJmu. ·Jeśli .zaś popełnił błędy 
to dlatego, że jego ze~ół stanowili ludzie . .,Faktor" może 
rolę swą wypełniać nadal, pod warunkiem, że współre
dagować go będą wszyscy studenci, nie tylko sugestiami 
ale pisaniem, przekazywaniem własnych sądów. ' 

REDAKCJA 
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Wir:c stąd to- stąd i slu.chacz, i widz jest artystą, 
Lecz prymem ten, a owy niezbędnym chórŻystą; 
Więc stąd chórzysta w innej prymem jest 9perze, 
A prym chórzystą - widzem w nie swej' atmosferze ... 

(Cyprian K. Norwid: Proll;łethidion l, 137-140) 

Nasza najnowsza historia ma swoje 
szczególne miesiące wryte w naszą 
świadomość, a szczególnie tych, którzy 
powolani zostali do pełnienia powin
ności władzy - robotników. 

Polskie lato. Deż razy opiewane by
ło przez poetów. Jakże inny i niezwy 
kły wymiar zyskało lato 1980 r. Który 
z poematów ma tyle dramaturgii i 
emocji, i siły, aby zburzyć milczące 
mury, wzniecić płomień jedności w na 
szych sercach. 

• • • 
Na spot·kanie z I sekretarzem 

zgrozo, <ilaczego \!las nie .chciano słu
chać wcześniej! 

• • • 
A mimo wszystko ulga. Podpisanie 

porozumienia w Szczecinie i Gdańsku. 
Sprawy niemożliwe stały się mor.i:liwe, 
a racja stanu przestała nią być. 

••• 
Pierwsze Plenum ZG SZSP po wyda 

rzemiach sierpniowych (18-20.09). Wszy 
scy oczekują stanowiska organizacji stu 
denckiej . Jeszcze przed wyjazdem do-

a 

ałów. ~arksizlmu i leninW:nu. Zre5~tą 
sprawy te nie były nowe dla nas. Wie 
le z nkh .zostało po <prostu odkurzo
nych. 

Faktem jest, że to klasa robotnlcz• 
wyzwoliła młodzieńczą werwę i odwa 
gę. Chociaż niektórzy mówią, że ostat 
nio odwa-ga potaniała. Uczestnictwo w 
tej debacie musiało w każdym wzbu
dzać wiarę i siłę. Dało pewność r.i:e my 
śli są słuszne i wspólne dla wszyst
kich, że trzeba je konsekwenbnie i 
pryncypialnie wdrażać w życie, żądać 
ich realizacji. ODNOWA - Ill()rŻ;na czy 
tać i pisać tylko w jeden sposób. 

• • • 
W duchu Uniejawa udaliśmy się do 

Sławy na naradę aktywu środowisko
wego SZSP. Oczywiście najpierw dys
kusja nad uchwalą i postulatami z 
ostatnie-go plenum ZG SZSP. Cieka
wość - jak w .kraju: byliście, więQ 
mówcie. Fotem rozważanie, jak będzie 
u nas. Co robić w takim przypadku? 
Szybko doszliśmy do wniosku, że naj-

rzekór 
KC PZiPR Edwardem Gierkiem w 
Chełmie Lubelskim, jechaliśmy z po
wagą, a jednocześnie pemi nadziei. Na 
wet trudno określić, czego się spodzie 
waliśmy. Czuło się wewnętrzny niepo 
kój. Kto jak xto, ale On nie może nas 
zawieść. Przed spotkaniem dyskusje. 
Największe środowiska akademickie 
miały wypowiedzieć się na forUJI'D. At-< 
mosfera napięta. Zaczęło się. Brawa. 
Hymn. Powitanie. Dyskusja. Ktoś mó
wił o powodzi, że będzie ciężko, ktoś 
o <trudnościach, o kłopotach gospodar
czych. &toś pytał o konkretny plan 
wy.jścia z impasu i przy.pominał wnio 
ski z żarliwej dyskusji pi"Zedzjazdo
wej. Fotem zmęczonym głosem mówił 
I Sekretarz. Jak od Opatrzności ocze
kiwaliśmy u~kojenia. Ale nie, z sali 
wyszliśmy nieusatystakcjonowani, z 
niepokojem. Jakże inny nastrój pano
wał na podobnym spotkaniu trzy lata 
temu. Lublin strajkował. 

samotności , 

• • • 
Przemówienie tpremiera - ciężka sy 

tuacja i 19r.zerwy w pracy na Wybrze 
żu. O co chodzi? KomUinikaty są lako 
niczne. linformacje głów.nie pr.zekazy
wane są, n iestety, pr.zez radiostacje za 
chodnie. Wiadomo, że strajkują stocz
nie i ;po-rty Gdańska, Gdyni i Szczeci 
na wraz z wieloma zakładanli pracy, 
że są postulaty. Ale jakie? Niepokój. 
Czy znowu będą strzały? Być tam, w 
środku i widzieć. Nadar.za się okazja, 
jadę. W pierwszej chwili uderza spo 
kój, nienormal.ny jak na tę porę roku. 
Nawet popularny .,Monciaok" w Sopo 
cie pustawy, pomimo festiwalu. Z ko 
lejki elektrycznej widać bialo-czerwo 
ne flagi i kwiaty. Mnóstwo kwiatów. 
Pomimo zakłóceń w no.Nnalnym żyCiu 
panuje SlJ)Okój. Wreszcie wiem o co cho 
dzi . Czy,tam postulaty. Od początk:u 
wiadomo, z czym będą kłopoty. Na ko 
ni.ec kilkudn.iowe.go :pobytu na Wy-brze
żu ktoś w pociągu wciska mi ulotkę 
Międzyzakładowego Komitetu Strajko
wego. W drodze dowiaduję się o zmia 
nach w KC PZPR i w r.ządzie. 

• • • 
Trudno normalnie pracować. Właści

wie jest tvlko jeden temat: sytuacja 
w kraju. Każdy ,próbuje wy·oowiedzieć 
własną ocenę. Narada w KW PZPR. 
Dootajeomy aktualną info.Nnację. Straj
ki obejmują większ-ość ·kraju. I w pew 
nym momencie szok. Z trybuny {)&da
ją słowa: "Jak można było drukować 
coś takie-go jak "Notatnik lektora". O 

szły słuchy, że w niektórych środowi
skach ·(Kraków, Gdańsk i Warszawa) 
"coś" się dzieje. 

••• 

W przepełnianej sali mi.iejowskie.go 
zamku ,panuje napięta atmosfera. Nie 
ma .nikogo z ,,zewnątrz". Po zaprezen 
towaniU stanowiska · prezydium ZG 
przez Staszka Gabrielskiego roz<poezy
na się gorąca dyskusja (w sumie głos 
zab.rało 60 osób). Najbardziej czekano 
na głosy Gdańska, Krakowa i Warsza
wy. Przywieżli już wypracowane w 
środowisku stanowisko i konkretne po 
stulaty. Oni byli już w ogniu walki. 
Patrzyii z trochę innej pozycji. Głosy 
padały skrajne ... od s.twarzenia nowej 
organizacj i z nowymi strukturami, po 
&b.ronę istniejącej formuły. SZSP i ca 
lego jej dorobku. W obradach o takiej 
atmosferze i zaangażowaniu jeszcze 
nie uczestniczyłem. Każdemu o coś au 
tentyC1Jllie chodziło, wszyscy pilnie 
wsłuchiwali się w wypowiedzi. Niejas 
ności musiały być wyjaśniane "od rę
ki" i do końca. Sporo pracy miała Ko 
misja Uchwał i Wniosków. Pierwsza 
opracowana wersja. J.uż w kiulua:rach zo 
stała odrzucona . Trzeba było pracować 
nad tekstem od nowa. W sumie prze
dłużone o jeden dzień plenum zamknię 
t.e zostało nad ranem. Przyjęta uchwała 
uwzględniała wszystkie głosy, po po
prawkach przeszła jednogło5nie (z całą 
pewnością o historycznym znaczeniu). 
I -niech ktoś powie, że w SZSP nie ma 
m iejsca na dyskusję i polemikę. Unie 
jów ' udowodnił, jak wieLkim dysponu 
jemy potencjałem imtelektualnym. Jak 
różne są '!>Oglądy i rozwiązania fu.nkcjo 
nowania organizacji studenckiej, cho
ciaż wszystkie stoją .na gruncie ide-

war.i:nJeJSZa jest'. jedność środowisl<.a. 
SzczegóLnie ~ nas. Rozbj.~le małego śro 
dowiska nie może być korzystne. 
Dwóch słabych nie czyni siły. W dys
kusji następuje refleksja, · że właściwie 
większość zarzutów kierowanych do 
SZSP, nie dotyczy nas. Daleki jestem 
od idealizowania, ale to są fa'kty. Z 
całą pewnością naturalna ·kontrola po 
czynań i niemożliwość ·anonimowo5cl 
dŻiałania ma tutaj zna~omite znacze
nie. A to, że wysu·nięto postulaty dbty 
czą.ce spraw wewnątrrorgmizacyjnych, 
świadczy o realności oceny i o tym jak 
wiele czeka nas pracy. Najważniejszt 
aby wszyscy zrozumieJ.i, że sprawy stu 
dentów trzeba roo.stawić do rozwiązania 
studentom. 

• • • 
Lnauguracja roku akademickiego. Po 

stawa władz u-czelni niezdecydowana. 
Lepiej wyczekać. Na wszelki wypadek 
bez.pieczniej powiedzieć, że występują 
przedstawiciele studentów niż pnzewod 
niczący RU SZSP. Kto wie, co będzie 
jutro, za tydzień? A tymczasem preze 
si mówili krótko, ale jednoznacznie 
Trzeba ponownie zrozumieć, kto jest 
podmiotem na uczelni. 

• • • 
Wreszcie od·było się oczekiwane z nie 

cierpliwością VI Plenum KC PZPR. 
Główne kierunki wyjścia z kryzysu wy 
dają się być słus2'JDe. Chociaż pozostał 
pewien niedosyt. Zbyt dużo ogólników, 
a za mało konkretnych rozwiązań, po 
m~mo ie zdaję sobie sprawę, jak o nie 
trudno. Poza tym oceniono ludzi, któ
rzy Z&JWinili "na szczycie", lecz nic nie 
powiedziano o szczeblach niższych. A 
jest to również bardzo istotne. Niektó 



re wyst~pienia rodziły refleksje o mo 
ralności władzy. Poza tym refleksje 
z obrad nie mogły nikogo satysfakcjo 
nować. Skróty wyst<tpie-ń nie zawsze 
oddawały sens wytpowiedzi. Pr;ekona 
łem się o tym na przykładzie Stlu;:z;ka 
GabrieLski ego. .... 

Dwa wydarzenia polityc=e w Zie
lonej GóNe. Pierwsze to Plenum 
KW PZPR. Prze-bieg obrad potwierdza 
powyższe obawy. Niektóre wystąpienia 
robiły wrażenia jakby były l>isane .,na 
wiosnę". Z satysfakcją wysłuchałem 
natomiast Zdzisława Wołka. Stwierdza 
nie, że: ., .. .niektórzy, otrzymali dwóję 
z .,lekcji polskiego", a pomimo to prze 
szli do na&Stępnej klasy" jest nadal ak 
tualne. No cóż, nasz system oświaty 
przewiduje nawet, że z dwoma dwója 
mi też .rno.ima awansować. Spotkanie z 
SekretaNem KW PZPR przynosi też 
nie-dosyt. Nie wydaje się być słuszne, 
aby aktywowi młodzieżowemu Fe-dera 
cji należało mówić, czego Oczekuje mło 
dzietż. Moim zdaniem, młodz ież oczeku 
je prze-de wszystkim tego, że nigdy 
już nie będzie musiała płacić za błędy 
starszych. 

• • • 
9 października ogłasza swoje powsta 

nie Zrzeszenie Studentów WSinż. W 
zasadzie żadne zaskoczenie. Rosło ocze 
kiwanie na program, który zapr~en
twją. Niestety, zamiast programu -
deklaracje. Szukają formuły. Najpierw 
,apolityczność, potem aideo.wość, a skań 
czyło &Się na Niezależnym Zwią71ku Stu 
dentów. Moim zdaniem, zbyt dużo jest 
negacji wszystkiego, co istniało prze-d 
sierpniem. Dlaczego? Prze-cież, o dziwo, 
z deklaracji wychodzi tyle wspólnych 
punktów z SZSP. Widoczny jest brak 
umiejętności prowadzenia dyskus ji. Iro 
nia - jest agresją czy obroną ? Czy 
zdołają uak.tywnić część środowiska? 
Czas pokaże. 

• • • 
Czy organizacja studencka może być 

apolityczna? Uwa~am, że n ie, Przema 
wia za tym wiele spraw. Po pierwsze: 
historycznie rzecz biorąc, żadna z ao
tychczasowych organizacji studenckich 
ta•ką nie była. Nawet ZSP, która mia 
ła !POniekąd charakter związków zawo 
dowych, Zawsze studenci żywo intere 
sowali się i reagowali na zachodzące 
zjawiska politycz.ne. Polityezność swo 
ją organizacje studenckie zachowywa
ły nawet wówczas, kiedy nie dekiaro 
wały bezpośre-dniego udziału w życiu 
politycznym (np. Bratniak). Sam fakt 
ingerencji w funkcjonowanie szkoły 
w}"ŻSzej i sprawy socjalno-bytowe stu 
dentó,w przemawia 11:a jej pośrednim 
oddziaływaniem na politykę. 

Po drugie - środowisko studenckie 
z całym .potencjałem intelektualnym 
nde może stać IZ lboku spraw da.ieją
cych &Się w kraju czy na uczeLni. Prze 
cież dotyczą one nas samych bezpaśre-d 
nio czy pośre-dnio. Nasz glOB jest bar 
dzo istotny. Chocill>Żlby dlatego, że po
siadamy wie-dzę teoretyczną, nie1Zruty
nizowaną, nieprzesiąkniętą wypacze
niami, świeżą i czystą. Prawdą jest, 
że głos ten ootatnio rzadko był zauwa 
żany. 

Po trzecie pobyt - w wy.ższej uczel 
ni jest przejściowy. Po nim znajduje 
my się w szkołach i e11ak1adach pracy 
wśród ludzi, która;y będą oozekiwa6 
od nas zajęcia stam>wiska w konkret
nych sprawach. Mało tego, nieje-dno
krotnie trzeba będzie wyjaśniać i tłu
maczyć czy też doradzać d dokonać wy 

boru. :Z ,lUdźmi . t.t:z~ba będzie współ
pracować, .zdobywać .autorytet. • A w 
ju:iJ .będzie· 1>Qlityka, może ta ,,mała", 
ale jakże ·wa~a. 1, właśnie w Qrgani
zacji .studencklej (czytaj: SZSP) jest 
miejsce, aby .zdobywać p1erwsze ostro 
gi i. doświadczenia polity~ne, pogłę
biać wiedzę itjp. W przeciwnym wy
pa(lk.u byłaby to "Krzywda'' nie tylko 
dla studentów. Ze SZSP nie jest dosko 
nały? Cóż - przede wszystkim - to 
my ;nie jesteśmy doskonali. 

• • • 
Kolejne, XVII Plenum ZG SZSP, do 

tyćzące spraw programowych. Zaczęło 
się od dyskusji, czy Staszek Gabriel
ski z racji powołania na członka Se
kretariatu KC PZPR ma dalej być pre 
zesem Z.Wiązku czy też ustąpić. Zda
nia były podzielone. Wiadomo, że na 
III Zjeździe ustąpi , ale to jesZJCze dwa 
miesiące. A sporo studentów uważa, że 
to potwierdza fakt sterowan'ia organi
zacją przez PZPR. Pro!J.lem odłożono 
do najbHższego Plenum. Osobiście uwa 
żarn że jest to efekt wz.rostu rangi całe 
go Związku, dostrzeżenie jego ogrom
nych mo:iJli waści i uznania za pryncy
pialną i nieugiętą, a przy tym mądrą, 
chcącą n aprawy Rze-czypospolitej . My
ślę, że SZSP jest na dobrej drodze do 
zyskania znaczącego miejsca w życiu 
politycznym kraju. Przemawia za tym 
dorobek całego okresu istnienia SZSP 
i jego poprzedników, Minister Nau-ki 
Szkolnictwa WYiŻ5zego i Te-chniki, prof, 
Janusz Górski, bardzo konkretnie od
powie-dział na postulaty uniejowskie. 
Oby tylko Wlprowadzenie ich w życie 
i funk,cjonowan ie było ta·kże konkret
ne. Ale to }uri: w dużej mierze zależy 
od nas. Wyda je się zresztą, że my jak 
i wszyscy, których one dotyczą, nie ma 
ją innej alternatywy. 

Dyskusja plenarna robi wrażenie, 
jak gdyby jej "bohaterowie" byli zmę 
czeni .Tn:d no się dziwić. Praca wre 
na pełnych obrota-::h, a problemów i 
kłopotów nie brakuje. W rezultacie 
Plenum zosta~o przerwane 10 d ni póź 
niej. W drugiej części Staszek Ga briel 
ski złożył rezygnację . Nowym szefem 
zcsta ł Tadeusz Sawie. Szkoda tylko, że 
było przy iym wiele dyskusji i wnios 
ków formaimych i proce-duralnych. Sta 
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szek nie zasłużył na to: ~awet w'·:imię 
absolutnej demokNiej i. :· Na pÓŚ\ulaty 
studenckie· odpowiadała Minister Pła
cy Pracy i Spraw · SOcjalnych, Maria 
MieJ.czarek. W IPOI"Ównanil,l .z roini
sttem J. Górskim - wrażenia przeciw 
ne. Aktyw SZSP - wrąca dO: formy. 

Jestem z pokolenia, J.t.tórę w l ycie 
dorosłe wchodziło w okresie Grudnia. 
Doskonale pamiętaliśmy ,,.studencki 
marze-c" 1968 r. Naszym udziałem był 
proces tworzenia SZSP w 1973 (choc iaż 
jeszcze w niewielkim s~niu) i obro
na Związku w 1975/76 prze-d wrzuce
niem do ,.wspólnego worka". 
Zaszczepiony mieliśmy ogromny entu
.z}azm w to, "Alby Folska rosła w siłę, 
a ludzie ży1i dostatniej". Na naszych 
oczach rodził się boom gospodarezy. 
Widzieliśmy ros-nące fabryki i osiedla. 
Sukces za sukcesem. Po 1975 ; . naspot 
kan ia<:h w wąskim gronie QPtymizm 
był mącony uwa-gami o trudnościach. 
Ale oficjalnie wszystko w porządku. 
Tylko niepokój .zaczęła rodzić coraz 
mniejsza ehęć do pracy społecznej mo
ich koleżanek i k,olegów. Coraz bar
dziej dowala znać o sobie interesow
ność lub wręcz niechęć. Coraz więcej 
zastrzeżeń do systemu wychowawcze
go. Przeżyliśmy kolejny ,.polski mie
siąc" - czerwiec 1976. Coraz więceJ 
uwag i pytań, wątpliwości potęgują 
się. NaiiPierw po cichu, potem coraz 
głośniej, gbośniej.,. Ale zawsze pozosta 
wała wiara. Wiara w NIEGO. ON był 
Oprutrznością. Trudno się wyrzec wia
ry. Niełatwo jest P<Jgoct.zić się w jednej 
chwili, że Heros zamienia się w konia 
trojańsk i ego, w dodatku na glinianych 
nogach. No cóż, doświadczenie hartuje. 
Wierzę nadal , ale tylko w wartości. 

,. ... I tak s iQ ś,piewa ona pieśń 
miłości d a w n a, 

Nieznana raz, to znowu 
slawna i przesławna .. . 

I - dość: niech , ,s łuchacz w 
duszy swej dośpiewa" 

(Cy.prian K. No rwid 
P romethidion, I 141-143) 

RYSZARD ZARADNY 
Li-stopad 1980 r. 

Fot. J. Kasprzak 
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Po wydanzeniach sier.pniowych w 
<:entralnej prasie społeczno-,kultural 
nej, w periody<kach adresowanych 
głównie do studentów i młodych lu
dzi, dziennikarze - publicyści 
prócz ikonsta tacji zaistniałych zja
wisk w środowisku studenckim - od 
wa!Żyli !Się na ostre polemilki ze struk 
turą S:zJSP, 'Z ludźmi, którzy dopro
wadzili do niewłaściwych, czasem pa 
radoksalnych i wynaturzonych sytua 
cji w naszej młodzieżowej organiza 
cji. Nie chciałbym sumować tego, co 
zostało napisane ani iP<>sŁugi.wać się 
przykładami z innych, większych oś 
rodków akademiokich - gdzie doko 
nano wiele korzystnych modyfikacji; 
powstały ferment doprowadził do pe 
wnego ·ro:z.bicia i powolania do życia 
(ostatnio modny z.wrot w prasie ogól 
nopol-skiej) nowych organizacji czy 
71Wiązków .studenCikich, których :wyli
czanie - ze wz;ględ.u na trwający je 
szcze galimatias, brak precyzyjnych, 
oficjalnie potwierdzonych progra
mów - nie miałoby większego sen
su. S.k\lipię się na naszej uczelni, acz 
koF.viek przedstawione problemy bę 
dą ,jedynie wy.cinkiem, rejestracją 
niekiedy sporadycznych sy,tuacji, któ 
re mimo wszystko, rzucają duży pro 
mień światła na !klimat, specyfikę or 
ganizacji i któryeh zaistnienie było 
zaW<Sze - w jakiś tam s,posób - de 
terminowane odgórnie. 

W świadomości !Studentów - przy 
najmniej iW-śród tych, którzy rozpo
czynają <Studiować - .zapisanie się 
do organizacji wynikalo z kilku przy 
czyn. Podam :na&bardziej skrajne i 
jednocześnie charakterystyczne. Naj
<:zęściej łączyło się to z pewnym lę
kiem, strachem, że na •tle tak licz
nych członków grupa "niezaangażo
wanych' może •wyglądać niekorzyst
nie i mieć ze studiowania mniejszy 
profit; z drugiej strony, jeżeli ktoś 
rozpoczął studia z zamiłowania, pra 
gnie się rozwijać - w miarę <Swobo 
dnie, indy.widualnie - artystycznie i 
literacko - to zawsze lepiej, dogod
niej, pewniej pod patronatem SZSP ... 
,,Przecież nie muszę "deologicznie an 
gażować się w organizację, być przy 

Rys. R. Ryczkawski 

niej sercem" - myślano. Gwoli spra 
wiedliwaści - wiedziano, że organi 
zacja konsoliduje ludzi o ·różnych 
orientacjach ideologic.znych i w zasa 
dzie powinna wszy1Stkim stwarzać je 
dna.kowe •WarU!'llki rozwijania włas
nych ,zainteresowań. A byli i tacy. 
!którzy patrzyli bardzo trzeźowo - po 
wiedziałbym- "racjonalistycznie" i 
perspeikty.wicznie - "a nuż okaże się 
i .będę chciał wyjechać za granicę lub 
na atrakcyJny obóz .studencki". Ta
kie i inne postawy .wiązały się z 
tym, .że organizacja ,.zawsze z partią 
i pod partię", panował pogląd jako-

o SZSP 
b-y członek SZSP .mtliSi przejść na 
wyższy szcze-be-l uświadomienia 'i za 
pisać !Się do .PZPR; dochodziły po
głoski o zaniku spontanicznej więzi 
z zarządem przez dominację wykal
kulowanego i tendencyjnego działa
nia. Obce również nie były głosy -
peVW'lie na zasadzie .,telefonu z róż
nych... uczeLni w kraju (g.d,zie 
lllbiurokratyzowanie, "usztywnianie" 
wielu działaczy, opor<tunizm i wizja 
szybkiej kariery doszła do monstrual 
nych rozmiarów) - że i u nas nie
którzy przekroczyli wiek młodzień
czy, a stołki twardo tr.zymają te sa
me ciała. 

To z kolei 11111Plikowało atmosferę 
nieufności, sceptycyzmu - ironicz
nego uśmiechu, daki pojawiał się na 
twarzach członków tej~e organizacji. 
W ogóle, ·wśród studentów nie ma ja 
kiejlk:olwiek emocji, wewnętrznego 
podejścia do spraw, które preferuje 
SZSP, raczej wszystko powoli forma 
lizowało !Się na kształt nieruchomej, 
zapisanej karty papieru, na której li 
tery ożywają wtedy, gdy rzuci się ją 
do kosza. 

Gdyby mi, np. sz·czególnie zależa
ło na .pozyskaniu członków do SZSP, 
udoskonaliłbym informację, która 

mogłaby mieć wreszcie charakter 
wiarygodny, przekonywający i choć 
trochę inteligentny. Rzecz jasna, że 
w wa.runkach przed Sie!lPniem, in
formacja - nawet z wyikorzy<Staniem 
tych elementów, kltóre przedstawi
łem - stałaby się trywialną i ogłu
piającą demagogią. Ale teraz? 

W czer!Wcu rozmawiałem z dziew 
czyną, ·która ze w~lędu na dużą ini 
cjatywę., altruizm, chęć ·szybkiego i 
sprawnego diLiałania, mogła przyjąć 
jedną z bardziej odpowiedzialnych 
funikcji społeeznyoh, tzn. {może trze 
ba .teraz przy,poonnieć) dostępnej dla 
każdego kto chce z własnej, niewy
muszonej woli, porn.ijając korzyści 
mate-rialne pracOiWać. A ona nie mo 
gła. Przyczyna: .nie nale-ży do SZSP. 

Organizacja przedłu<Ułła nam wiek 
małego, naiiWnego dziecięcia ze sz.ko 
ły podstawo.wej, które jui w niej mu 
siało zre-zygnować ze swojej naiw
ności (chyba że sŁużyła jako środek 
do celu) i rollumnie .naciągać (żeby 
wyglądało na prawdopodobne) zreali 
zowanie planów na papierze; już 
wtedy ·uczono nas (pisać .s,prawozda 
nia, aby pani nie krzyczała. Dodam 
tylko, że chodzi o grupy wiekowe, 
krytykowane nota lbene przez red. 
Bortnowskiego. Grupy działania, któ 
re .pracowały na karż.dym •roku stu
diów były pewnym odzwierciedle
niem pedagogicznych e.ks,perymen
tó.w, które przeszedłem w początko
wej fazie swojej edwkacji. Grupy 
działania po od,po.wiednim podziale 
- w zależności od profilu - zajmo 
wały się kllllturą, .podbudowaną ide 
alogiczną turystyką ... Oczywiście u-

INACZEJ 
wzglę:Pniono tradycyJną gradację -
od przewodniczącego, zastępcy.. . do 
:!lWy<ldeg.o czł.onka, pisanie s,prawoz
dań, \Sztucznie ~Wytwarzaną i podsyca 
ną aklty·wność. Poniewai nic z aktyw 
ności nie wychodziło, poszczególni 
przewodniczący zaohłj'!Snęli się stano 
wioSkami - cały rak tklwił w maraz
mie, pogrążył się w twórczej kontem 
placji. Wybuch nie nastąpił, lecz 
przewodniczący zaczęli poważnie za
stanawiać się, co z planem. A i ten 
problem ro:z.wiązano. Od czego in
wencja twórcza, wyobraźnia, fanta
rz.ja? lma>rezy odbywane ;w pry.wat
nym, przyjacielskim gronie - trze
ba wiedzieć, że wolano imprezy bar 
wnie zarekomendowane, w postaci 
kolorowego, przyciągającego oczy pla 
katu na tablicy ogłoszeń- które za 
spakajały i wystarczały studentom, 
podciągano pod plan, dodając im li
terackiego splendoru. Mogę nie mieć 
racji, bo na pochodzie pierwszomajo 
wym sporo mundul1ków maszerowa 
ło z czerwonymi krawatami ... 

Generalizując: doszło do tego, że 
SZS.P stało się instytucją o skostnia 
łej, konserwatyiWnej hierarchieznoś 
ci, szkoda tylko że droZJWi do niej zbu 
dowane są z tak mocnej dykty, iż 



trudno 1przez nie wejść do środka. 
Có.ż proponuję? Apolityczność? Nie 
raczej autonomiczność SZSP. ' 

Na Wyższej Szkole Inżynierskiej 
w Zielonej Górze rezonans wyda
rzeń sieJ.iPniowych i wrześniowych 
był ·O wiele silniejszy, aniżeli na u
czelni kształ<;ącyeh przyszłych nau
czy<:ieli i humanilstó.w. Tr.zeba wie
dzieć, że studenci pod koniec lat sie 
demdziesiątych z kra·kow&kiego śro
dowiska studenckiego, wyprzedzili 
ogólnopolski ferment na wy.iJszych u
czelniach - rodzaj pewnej antycy
pacj i - przedkładając wnioski i pro 
pozy.cje, które miały dotyczyć powsta 
nia nowej, autonomicznej i niezależ 
nej o11ganizacji studenckiej. Wów
czas - żadna propozycja nie została 
odgórnie zaaprobowana. Studenci z 
WSin.ż. zainteresowani wszelkimi 
flUJk'tuacjami, konstru!k,ty,wnym za
mieszaniem na tUczelniach, przyjęli 
hasła grUJp inicjaty.wnych Niezależne 
go Zrzeszenia Studentów i ,przyłączy 
li się do uczelni z Gdańska , Krako
wa, Warszawy ... Ponieważ ośrodki te 
za\P()cząt.k<liWały ruch .odnowy w śro 
do.wi&kach studenckich, po wtóre, 
aby nie posądzono mnie o tendencyj 
ność, przy•toozę fragmenty, które 
ŚiWiadczą o od(powiedzialnoś<:i stu
dentó.w za ich sprawy, za przyszłość 
młodych Polaków. 

"Studend ·niejednokrotnie wyra
żali swój niepokój i obawę co do 
przy~złości. Nłe.stety bezskutecznie. 
Odlwarżne wystąpi-enia robotników, lu 
dzi kultury poikazały nam mażlLwość 
jawnej prezentacji opinii naszego 
środowiska, które .są zbieżne z prze 
myśleniami wię-kszości Polaków. Na 
srzynn obowiązkiem jest to, aby waż
ne sprawy wieloJwotnie podnoszone 
przez SZSP i nie załatwione do tej 
pory wreszcie doczekały .się realiza
cji". (Ze ws.tępu do uchwały Zarzą
du Kra:kows.kiego SZSP, 17 wrześ
nia). 

"GrUJP3. nasza ma charakter robo 
czy, założona została przez studen
tów Unitwersytetu Jagiellońskiego. 
Wychodzi na!Przeciw oczekiwaniom 
społeczny.m IZIWiązanym z przełomem 
sierpniowym 1980 .ro~u- ,pragnie ró 
wnież kontynumvać wysiŁki podejmo 
wane od kilku lat prz~ niezależne 
inicjatywy studenckie". (Oświadeze
nie Gr.upy Inicjatywnej Niezależne
go Z>rzeszenia Studentó.w w Krako
wie, 15 września). 

GrU(pa Inic,ja.ty;wna Wyż-szej Szko
ły Inżynierskiej to swoiste zrzeszenie 
studentów, które Zlmierzało do utwo
rzenia samorządu ucez:Lnianego, tzw. 
kong.resu, w skład którego wchodzi
ły;by jednostki odpowiedzialne, wy
brane !Przez ogół studentów. Miano 
głosować na konkretnego człowieka, 
a nie na jakąkolwiek organizację. Li 
czył się tyl!ko człowiek, który chce 
pracować na rzecz i obronę studen
tów, jego walory moralne sprawy 
światopoglądowe schodziły na plan 
dr,ugi. Brak odpowiedniej deklaracji, 
która formalizowałaby kongres -
podikreślam, że kongres "unikał" o
k>reślenia siebie jako organizacji w 
całym •tego słowa znaczeniu - przy 
czyniło się do upadlku idei kongresu. 

Studenci rz; WSinż . definitywnie 

przyłączają się do ruchu odnowy, po 
wstają pierwsze - nazwijmy dosyć 
ogólnie - komitety Niezależnego 
Zrzeszenia Studentó.w. Specyfika tej 
organizacji - moim Zidaniem - jest 
niezmiernie !Ważna i chyba jasna. Ale 
po kolei. Niezależne Zrzeszenie Stu
dentów ma jak.by podwójną osobo
wość prawną: osobOIWŚĆ prawna ja
ko całość (ogólnopolski statut NZS, 
generalne wytyczne) i osobowość 
prawna, której tunkcja ogranicza się 
wyłącznie do uczelni. Rozszer~jąc -
ta "dr,uga" osobowość prawna dobit
nie świadczy o autonomiczności uczel 
ni, która w pewnym sensie rządzi 
się sama, bez centralnych nakazów 
i ograniczeń ze strony NZS-u, a ko
misje mogą wprOIWadzać aneksy i u
zu,pełnienia do statutu. Komisje two 
rzą wewnętrzny, w ramach konkret
nej uczelni mechanizm, ńtóry nie 
prny.jmu,je bodźców z zewnątrz - je 
!Geli nie odpowiadają interesom da
nej uczelni - nawet gdy,by dodat·ko 
we impulsy pochodziły od NZS-u 
pojmowanego jako pewna ogólnopol 
ska całość. 

W Warszawie reprezentanci 59 u
czelni z kraju dyskutowali nad for
mą działania i Statutu nowego zwią 
zku. Wyższą Szkołę Inżyniel'Ską re
prezentowali: Jacek GajeWISki i To
masz Danielak Rzecz ciekawa, NZS 
pełm wyłącznie funkcje związkowe, 
nie jest organizacją ~lityczną 1w 
znaczeniu antypolitycznym, antyustro 
jowym. AJpolityczńość - to innymi 
słowy - niebranie ,pod uwagę kwe 
stii ideologicznych, światopoglądo-
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wycll, a skoncentrowanie działania i 
wysiłku studentów na sprawy byto
we, kulturalne, socjalne, itd. Do 
NZS-u należą różni studenci o róż
nych światOIPoglądach: katolicy, oso 
by 1party:jne ... , integruje ich jeden 
cel - obrona interesów studenta. 
Ktoś mi powiedział, iż N\ZS stanowi 
organizację "aideol~iczną"; aspekt 
ideologii zostaje usunięty na tor bo
czny, liczy się tylko <Student. 
Około 100 studentów zapisało się 

do NZS ... u, konsekwentnie O•rganizu
ją rebrania, które w gruncie rzeczy 
są polemiką, ostrymi dyskusjami z 
SZSP. Pr.zez radiowęzeł podano w 
iformie komunikatu, że w Warszawie 
założono Studencką Unię Chrześci.· 
jańs.ką, informuje się o nowych Nie 
zależnych :OWiązkach Studenckich; 
1komitetach ... PrO!PQnu,je się, by mię
dzy uczelniami O• podobnym profilu 
zakładać komitety porozumiewaw
cze. WiSpólpraca Niezależnego Zrze
szenia Studentów z "Solidarnością" 
na razie ograniczała się do porad pra 
wnych tamtejszego prawnika. 

SZSP i N:US w czasie dyskusji, na 
ściennych gazetkach, przez radiowę
zeł i prasę studencką prezentują kon 
cepcje działania, <Cele organizacji, wy 
bór zależy od studentów. A jest o 
czym mówić - przecież sama spra
wa Senatu nie daje studentom spo
lkoju. NZS na WSirui. ma swoje pis
mo ,,Bratniak", "nadwornego" plas
tylka Stefana Kanieokiego, który po
.r.uszył wszy.stkich pla.katem o "wiel
·błądach". 

DARIU•SZ SWIDKIEWICZ 

world student news 
Cyikl "world student 111ews" rozpo

cząłem od prz)'lbliżenia trtZeciego nume 
ru "WSN". W tym wydaniu "Faktora" 
chciałbym zasygnalizować !Problematy 
kę zawartą w .numerze l, 2 oraz 5/6 z 
bieżąeego roku. 

Pierwszy numer redaktorzy poświę
cili studenckiej turystyce. 

Michel Gei.ger już w tytule stwier
dził, iż: "Międzyna'l'odowa studencka 
<bu.Tystyika wymaga pokoju i wspólne
go zrozumienia". 

Ostatnie statystyki ONZ ll. 1976 ;r. oce 
niają, że w 1980 r. !liczba uczestników 
światowej turystyki sięgnie 280 mln. 

Ucieczka od śmierci 
Studencka turystyka także roczwinęła 
się w osta-tnich latach. Autor doozuku 
je się przyczyn jej rozwoju w ty:m, że 
tuJrystyka nie jest już rezerwowana 
dla pewnych warstw społeczności stu
doockiej jak również do pewnych re
gionów geograficznych. 

Kiedy MZS (Międzynarodowy Zwią
zek Studentów) stwierdza że pracuje, 
aby zagwarantować i forsować postępo 
we interesy wszystkich studentó.w. 
IWie, -że to oznacza m.in. wysiłki o 
szeroką wymianę studentów i studen 
ckiej turysty>ki, od·kąd stało się to jed 
ną z podstawowych potrzeb i elemen
tarnym prawem wszystkich studentów. 

Studoocka turystyka powinna stano 

wić coś więcej niż wycieczki pociągiem 
i możliwie tanie kwatery, a z drugiej 
strony sprzedawamie studentowi rz:niżko 
wego biletu lotniczego i informowanie 
go, gdzie może tanio zrobić zakupy. 
Według autora jedną z najlapszych 
form są międzynarodowe obozy studen 
ckie, organizowane głównie w krajach 
socjalistycznych. 

Ciąg dalszy na str. 19 

• ł 

Rys. M. Czekański 
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W lipcu b.r. ukończyłem krótlcie wspomnienie dotyczące pięciu lat 
działalności Za·kładu Bibliotelromawstwa i Informacj.i. Naukowej WSP 
w Zielonej Górze. Zawtiera on z peWII'l.ością bardzo osobiste iimpresje i 
oceny, ale :ponie!Waż moja praca dydaktyczno..,wycho.wawcza towar.zyszyła 
ZakładOIWi od opierwszych jego dni aż do chwili obeoneti, jest to kawałek 
mojego osobistego iyda. 

W lipcu 1980 roku Zakład Bibliote-
1roz.nawstwa i Informacji Nauko,wej 
.zielonogór-skiej WSP ukończył pięć lat 
"życia". Niedlugi, lecz okrągły wiek 
tej placówki pobudził niektóre osoby 
<lo myśli o uczczeniu Zakładu małym 
jubilleuszem. 

skie naJpleTw do szczebla Wyższej 
Szkoły Nauczycielskiej, a niebawem do 
pełnej uczelni wy,ższej specjalistycznej 
o czteroJ.etniro, jednolitym i magister
skim profilu nauczania. Powstaje więc 
Wyższa Sz.koła Pedagogiczna o szero
kim profilu humanistycznym (kierun
ki: pedagogiczny, historycz.ny, filolo
giczny), a także matematyczno-fizycz
nym, pedagogiczno..,technicznym i peda 
gogi=o..,mu.zycznym. 

W roku 1975 doszedł do tego kieru
nek: •bibliotekoznawstwo i ini01rmacja na 
ukowa. Nowy Zakład startował "od 
rz:era" (ex nihilo): bez własnych pornie 
szczeń, z trzema zaledwie eta.tami dy-

tod dydakitycznych i wychowawczych. 
Bez wzajemnej życzHwości nie tylko 
nie można było osiągnąć dobrych efek 
tów pracy, ale wytrwać nie możnaby 
dłużej. 

Dydaktyczna strona pracy nauczycie
li akademickich Zakładu nie przedsta
wiała się źle. W grupie "pionierów" by 
li również nauczyciel,e szkół średnich, 
nieMórzy z dużym doświadczeniem. 
Od chwili przeniesienia Zakładu do 
gł6ownego budynku WSP przy ul. Kro
śn ieńskiej (dziś Wojska Polskiego), ba
zą źródłowo-naukową stała się Bibliote 
oka Główna WSP, która "matkowała" 
młodej placóowce nie tyJko prze~~: to, że 
jej dy.rekto.r był równoc.ześnie kierow
nikiem Zakładu, nie tylko przez udzie
lenie Zakładowi miejsca we własnym 
Jokalu, nie tylko przez służenie księ
go2lbiorem nauczycielom i studentom, 
ale przez włączenie się do procesu dy
dak!tycznego części personelu Bibliote
ki po obydwu stronach tego procesu, 
gdyż doświadczone pracownice Biblio
teki, posiadające wymagany cenzus 
naukowy, prowadziły ćwiczenia z 
,przedmiotów kierunkowych, a jedno-

Takie uroczystości pachną mi zwy
:kle kadzidłem, liściem bobkowym (lub 
jak kto woli - waw.rzynowym), pło
nącymi świecami i ... katafalkiem. Ju
bilat bowiem to ktoś czcigodny i zgrzy 
biały zaraa;em, koonu podlicza się i wy 
:pomina działalno,ść, złocąc ją i od
hztałcając, aby między wierszami po
wiedzieć: "dość już tego, mój starusz
k,u." Jubileusze urządzają zwykle mŁo
<lzi - starym, nieci~pliwi - wytrwa
łym, kipiący chęcia działania - zmę
czonym, dosiadający konia - tym, któ 
rym trudno zsiąść z niego. JUBILEUSZ? 

Dla.tego właśnie juhileus.z pięciolecia 
wydaje mi się być nieporozumieniem, 
;rzgrozy;tem nie naoliwionego, choć jesz
-cze w pełni sprawnego trybu. Dla za 
kładu naukowo-dydaktycznego o cz.te-
·oletnim cyklu kształcenia pięć lat 

pracy, to zaledwie jeden rok po osiąg
nięciu pełnego r=woju strukturalnego, 
to dopiero dwa roc·zniki wypuszczo
mych absolwentów, to zakończenie roz
!'uchu i wy;pracowanie metod, które 
należy sprawdzić w toku pracy co naj 
mniej przez następne pięć lat, nauka 
bowiem nie znosi p~iechu "scienter 
agere - prudenter facere" (postępo
wać w myśl wiedzy, to działać roz
tropnie, oględnie). 
Zakład nasz powstał na zamówienie 

społeczne, Presja tej społecznej potrze 
by rosła od 1950 rokiu, kiedy małe pro 
wincjonalne miasto, które w historii 
wyróżniło się tylko tym, że jego miesz 
kańcy, po,galf'dliwie nazywani prz~ 
NiemcóJW "Wasserpolacken", trzymali 
się kurczowo tej polskości, miasto to 
wolą władzy państwa ludowego awan 
sowało do roli siedziby województwa. 
By{: województwem, to nie tylko za
.su:zy;t, to w rz:nacznej ~e~e także 
dęm obowiąwk kreowama 1 sterowa
nia wszystlcimi aspektami życia ~egio
nu. A że jest to region przy,graruczny, 
trzeba go było budować jako bastion, 
najpierw nasycając przemysłem dla 
powstrzymania przecieków ludności z_a 
miedzę; za przemysłem poozła mysl 
techniczna mająca go knzepić i utrwa
lać . Erygowano przeto Wyższą Szkołę 
inżynierską - dumę Zielonej Góry. 
Nie od rzeczy jednak mówi się, iż "ape 
tyt rośnie w miarę jedzenia" .. Srodo
wisko Zielonej Góry awansuJąc spo
łecz.nie poczuło głód humanizmu. Fala 
przYiPływu demograficznego domag~ła 
się jurź; nie chleba, bo ten był, ale w~e
dzy jak żyć, jak stawać się szczęśllw 
szym i doskonalszym. 

Ludzie władający Zieloną Górą ma
rzyli o własnym uniwersytecie, choćby 
niewielkim jak Wolffenbuttel, Chelsea 
Cfl.Y Yale University. Wiedzieli jednak, 
ie na tym etapie jest to marzenie nie 
realne. Nie pOiWiodły się nawet pr6?y 
otworzenia filii Uniwersytetu A. Mtc
kiewicza, jakokolwiek ta właśnie uczel
nia spoglądała życz!iwym okiem na 
młodą aglomerację wojewódzką. Cen
ilralne władze uznały jednak potrzebę 
otworzenia na ziemi lubuskiej uczelni 
humanistyc.znej i podniosły istniejące 
w Zielonej Góm:e Studium Nauczyciel-

~tycznymi, przyhołubiony na dwa la 
ta przez WiMBP, później przez Biblio
·tekę Główną WSP. Zanim złapał pier
·WSzy oddech, przeżywał trudne chwi
le. Było w nim jednak coś, co pozwo
liło mu pra:eżyć, oklrizepnąć, stawać po
/WOli na nogi. Był to entuzjazm ludzi, 
•tych którzy go twor:zyli, tych którzy 
tu nauczali i tych którzy pierwsi roz
ipoczynali tu studia. Moty,wacje tego 
·entuzja7liDu były różne, był to jednak 
zapał autentyczny, była praca nie za
wsze opłacana, trud realizowania za
dań naukow<>-<iydaktycznych bez gabi
netów, pomocy naukowych, w chłodzie 
i głodzie, w ciasnocie wypożyczonych 
pomieszczeń, z tablicą i kredą jako je
dynymi narzędziami dydaktycz.nymi. 
Było też zmęczenie dojeżdżających z 
daleka nauczycieli i studentów, nędz
na egzystencja w domu asystenta, w 
domu studenta, w wynajmowanych 
okresowo internatach szkolnych. Nade 
WlSZyJStko zaś była chęć przetrzymania 
trudnych chw.i!l, pracy dla społeczne
go i własnego dobra, utrzymania Za
kładu i dżwignięcia go na właściwy 
pozioon. 

Wielką sprawą była w tym atmos
fera domu, żyozliwości i troskliwości, 
wiążąca tę gru.pę ludzi, zapoczątkowa
na pr,zez doktora Franciszka Pilarczy
Jka, podchwycona przez sa:czupłe grono 
nauczycieli Zakładu i przez pierwszych 
jego studentów stacjonarnyeh i zaocz
nych. Zyc~Hwość władz wydziału, dzle 
lkana i obyO.wóch prodziekanów utrwa
lała tę atmosferę tym bardziej potrzeb 
ną, że w pieiiwszych latach pracy po
:pelniało się wiele błędów. W jednako
wym stopniu studenci i nauczyciele 
!Uczyli się dqpiero !Właściwego stylu 
pracy, stosowania zróżnicowanych me-

czesme kilkoro praco,wników B iblio
rteki ro~oc.zęło studia ~oczne w 
ZilliLN. 
Słabą stroną pracy Zakładu był od 

początku brak jego działalności stric
·te naukowej, zaró,wno po stronie nau
czycieli iak i studentó.w. Nie oznacza 
to, że kierownictwo i nauczyciele nie 
dostrzegali ważności tego działania, że 
nie pr6obowali roz,poczynać działań na
ukowych własnych i inicjować działal
ności studenckich kół naukowych. For
malnie stało się to- już w pierwszyn;l 
roku istnienia Zakładu. Zor.ganizowano 
jedną konferencję popularno-naukową 
w dziesiątą rocmicę "Ustawy o biblio
tekach", S~tudenckie koło naukowe nie 
wyJkazało skUJtecznej naukowej działa! 
ności. Jakie są tego przyczyny? Jest 
ich kHka, ale ich ujruwnienie powinno 
nastąpić w wyniku podjęcia poważnej, 
II"'l.etelne,j i obiekt)'!Wnej analizy nauko
wej. 

Ten odcinek działalności ZBiiN leży 
kamieniem na sercu całego zespołu pe
dagogicznego. Zakład podejmie prace 
nauko;we w rokiu akademickim 1980/81. 
Dr F. PHarczyik i magistrzy: A. Buck, 
B. Jarża-.Biłat, A. Toczewski wznowili 
akty!Wnie własne prace naukowe, ist
nieją plany aktywizacji studenckiego 
ikoła naukowego. Nowa pięciolatka Za 
okładu powinna dać i w tej dziedzinie 
efekty. Niekiedy żałuję, że będzie to 
już poza moją fizyczną obecnością w 
Zakładzie, ale taka jest naturalna ko
lej neczy, a w studenckiej pieśni ma
my i takie słowa: " ... veni.t mors ve'lo
citer, ra,pit nos a<trociter, nos habebit 
humus". 
lipiec, 1980 r. 

dr Andrzej Blałecld 
adiunkt w ZBlln 

F.ot. M. Bartoszewicz 



Andrzej Jagiełło jest studentem V 
roku Instytutu Budowy Maszyn, ze 
specjaJnośdą- eksploatacja maszyn 
i uTząaze(l przemysłu ~żywczego, 
zielonogórskiej Wy!Ższe.j Szkoły In
żynierskiej. Przez pięć lat studiów 
pelnil wiele różnycll iu.nkcji. Był m. 
in. szefem Koonisji Nauki RU, prze
wodniczącym Naukowego Kola Poli
tologów, wiceprezesem Akademickie 
go K!Lutbu .N]jpini'Stycznego, działał w 
Klutbie Jazzowym ·WSinż., Kole Nau
kowym IBM i wielu innych. 

Zbigniew Roszczyk: Otrzymałeś me 
dal .,Najlt!!PSZy wśród równych". Czy 
rzeczywiście j~teś najlepszy? 

Andrzej Jagiełło: Byłem tym fak
tem bardzo zaskoczony. Myślę, że 
wygrałem, jak .to ·stwierdził kolega 
- przewodniczący ZW SZSP Zdzi
sław WoŁk - swo;ją szeroką gamą za 
interesowań i działań". Czasami moż 
na pootawić sobie za cel zdobycie ta 
kiego medalu i wszystkie swoje dzia 
łania uikierunko.wać na niego. Ja 
wcale się nie nastawiałem na to. 

Z. R.: Czy taik trudno być tym naj 
lepszym na studiaoh? 

A. J.: Tak. Rozmawiałem z wielo
ma o.sobami i wydaje mi się, że cho 
dzi tu o pewną konsek.wencję dzia
łania i dy,scyiPlinę. Nawet dyscypli
nę dnia. Na pier.wszym roiku .układa-

List z wygnania 
Nikt mnie nie wy,nał, więc tytuł 

tego kolejnego antyfelietonu jest tro
chę efekciarski. Ale niech będz i e. Mo 
że ktoś się skusi i przeczyta te kilka 
słów pisanych z innej niż dotychczas 
pozycji. I raczej :z miejsca dobrowol
nej ucieczki niż z wygnania. 
Dotąd byłem wśród przyjaciół, kole 

gów, znajomych. Teraz dzieli mnie tak, 
circa about 700 kilometrów. To (czyli 
od.legwsć i czas od kiedy mnie nie ma 
w Zielonej Górze) wyostrzyło spojne 
nie, a &kończone studia (dyplom 26 
cze.nwca o godzinie 10.120) s~odowa
ły, że trochę inaczej patrlZę na życie, 
zwła.szc2l!l to akademickie. Powiedzmy 
- bez emocji. I m·uszę powiedzieć, że 
jakkolwiek ·pozostawiałem z wielkim 
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• MAM lADZIEJĘ ZE BĘDĘ 
TAK DOBRYM PRACOWNIKIEM 

JAK BYŁEM DOBRYM STUDENTEM -· 
łem sobie plan godzinami, zapisy.wa
łem, w którym dniu i kiedy, co ro
bię, w jakich godzinach się uczę i 
czego. Uczyłem się duio. Oprócz te 
go pięć razy w tygodniu trenowalem 
dżudo, byłem rw teatrze studenckim, 
grałem w zespole muzycznym. Praco 
wałem !Społecznie. Ważna jest nie
zmiernie ta chęć pracy, działania, da 
nia czegoś od siebie. Oczywiście nic 
ko.sztem !Illł!u.ki. iPrzy:z.nam się szcze
rze, zdarwałem ·Wię!Gszość sesji w ter 
minie zerowym. 

Z. R.: Działając, odnosileś sukcesy 
i porażki. Może o jednym i o dru
gim. 

A. J.: Zacznę od porażek .Myślę, 
że działając w iKoonisji Nauki, poło 
wicznie poniosłem porailkę tzn. nie 
potrafiłem jej tak scalić, zorganizo
wać oa·k lpotrze:ba, żeby uz)"Skała po
zyty,wną ocenę. >Działałem sam. Nie 
wiem dlaozego ale ludzie nie byli 
tak aktywni, jak w innych komi5-
jach. Może dlatego, że nie jest ona 
tak atraJocydna, jak np. komisja spoir 
t.u1 gdzie jeździ się na rajdy, organi
zude WYIP<idy. Zarwioałem się szcze
gólnie na grU!Plloh studenckich, na 
słownej umowie między studentami. 
Za suikces urważam to, to że z trze
ma, czy czterema kolegami zorgani
zowałem syffiiPOzj.um naukowe, obóz 
naukowy, "rozkręciłem" pracę Koła 
PoUtologów. Starałem się wszystko 
robić tak, by jednocześnie osiągać do 
bre wyniki w nauce. Zawsze miałem 
średnią powyiej 4,0. To jest chyba 
dla mnie dużym sukcesem. 

Z. R.: W tym roku kończysz stu
dia. Co dalej? 

A. J.: Oczywiście praca. ·PodJ>isa
łem stypendium iundowane i będę 

żalem w Zielonej Górze wielu przyja 
ciół a przede wszystkim "Fakltora" i 
,,Belferka" - to jednak c?Ś mnie na 
gle (si-c!) .przestało obchodz1ć. Ta krzą 
tanina, te codlzienne dodawanie oceny 
do oceny, ;płusa do plusa, zbieranie 
"zal"-ek i wpisów do indeksu. Nawet 
śmieszy mnie - zresztą zawsze było 
to powodem do śmiechu , tylko teraz 
jeszcze bardziej - to nieżyciowe aka
demickie bytowanie, .zamkn ięcie się na 
odgłosy życia, siedzenie w akademiku 
z k!lapkami na oczach czy uszach, i 
kucie, kucie ... 

Do pracy jaką teraa: wykonuję by
łem przyzwyczajony wcześniej. Robi
łem to, co najmniej pięć lat w czasie 
studiów ipisząc i redagując Młodą 
Myśl, Faktora etc. Jestem nadal dzien 
nikarzem. 

Ciąg dalszy na str. 9 

pracował w Jeleniej Górze. Mam na~ 
dzieję. że będę tak dobrym pracow
nikiem. ja.k bylem dobrym studen
tem. 

Z. R.: Współpracując z różnymi 
ludżmi, w różny.ch zes;połach, gru
pach, stykałeś się z różnymi osobo
wościami. Ja:k ~ądzisz, czy fakt ten 
będzie miał jakieś znaczenie w kon
taktach personalnych w zakładzie 
pracy? 

A. J.: 'Ilwielldz.ę, że tak. Sądzę, że 
kiedy,ś d.Qj.dę do jakiegoś stanowiska 
~ierowniczego. Nie muszę być dyrek: 
torem, ale będę miał pod sobą zespót 
ludzi. W czasie .studiów stwierdzi
łem, że zdobyłem ogładę i doświad
czenie w działaniach z ludźmi, ludź. 
mi o różnych charaikterach i osobowś: 
ciach. Ta umiejętność w,spółdziała
nia i Wilij)ółpracy, nawiązy,wania kon 
taiktów na pewno kiedy,ś zaprocen
tu.je. 

Z. R.: Twoja recepta na Medal Pri. 
mus Inter Pares? 

A. J.: Przede wszy1Stkim dobrze 
się uczyć. Mieć ·zamilOtWanie do pra 
cy społec.znej . Być konsekwentnym 
w działaniu. Realizować to, co się 
założyło. 
Zwróciłem się także do kilku stu

dentów z pytaniem: "Jaki jest An
drzed Jagiełło?". Jeden z nich, Ma
rek Daoracz, powiedział m.in. "An
drzeja znam od kil.k.u lat. Razem 
działaliśmy w .Nkademickim KlU!bie 
Al!Pin$ tycznym. Jest wspaniałym ko 
legą, doskonałym organizatorem. Sta 
ra się działać, gdzie tyJ!ko może. Chęt 
n ie ws zystlktm pomaga. Za to go ce 
nię. Na ten medal zasłurżył w pełni". 

Rozmawiał ZBIGNIEW :ROSZCZYK 

Fot. J . Kasprzak 

-- --------- ------ ---- - ------- --
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Fot. Z. Bujkiewicz 

,.1 '':'darłem się na skałę pięknej Kalijopy, 
Gdz1e dotychczas nie było śladu polskiej 

stopy". 
-Jan Kochanowski-

W tym roku minęło 450 lat o,d chrw.iili urodzin Wielkie
go P~laka - Jana Kochanowskiego z Czarnolasu. z .tej 
o~aZ]l _Inst~ut Fi~ologii Pols.kiej Wy:l.szej Szkoły Pedago
gJczneJ w Z1elooeJ Górze ws,pólnie z Lubuskim Towarzy
stwen: Naukowy'l17• odc:Lziałem zielonogórtSkim Towarzyst
wa Literackiego lffi. Adama Mickiewicza, Instytutem 
Kls_z.tałcenia Nau~ycieli i Badań Oświatowych oraz Wy
d~!ałem KuLtury 1 Sztuki Urzędu Wojewódzkiego zorga
mzo,wał ogólnQIPOl!Ską sesję naukową. 
Wzięło w niej udział ·kilkunastu naukow.ców z ośrod

ków akademickich całego kraju. W czasie dwudniowych 
obrad "":Y~ł_O<Szono szereg refera.tów dotyczących życia, 
tw6rczosc1 1 dorobku arty.stycznego Mistrza z Czarnolasu. 
I tak ,Prof .dr hab. Janusz Pelc wygłosił referat Jan Ko
chanow~ki i polski renesans", prof. dr hab. Al;;jzy Saj
kowski "L~terackie z.wiązJki Jana Kochanow.skie"o z Ra
dziwiłłami", a prof. dr hab. Tadeusz Ulewicz ;;ówił o 
"Ziwiązkach duchowych Jana Kochanow;skiego ze środo
wiiskiem stołecznym Krakowa". Z referatem z(l;tytułowa
nym "Jan Kochanow.ski i jego wydawcy" wy.stą,piła doc. 
dr hab. Paulina Pelcowa, a prof. dr hab. Wacław Urban 
przedstawił "Nowe materiały do biografii Jana Kocha
nowskiego". O "Janie Kochanowskim i jego ,poezji wobec 
pierwszego i drugiego bezkrólewia" mówił dr bab. Miro
sław Korolko, natomiast doc. dr Rafał Leszczyński zapre
zentował referat ,,Jan Kochanowski po •karaims~u". "Apol 
lo - muzy - poezda. Miejsce Jana Kochanowskiego w 
p-rocesie kształtowania się polskiej tradycji klasycystycz
nej" to tema•t wystąpienia dra Jana Malickiego. 

Dwa referaty przygotowali także gospodarze-naukowcy 
z Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Doc. dr hab. Mieczysław 
Łojek omówił miejsce "Jana Kochanowskiego w progra
mie szkoły dziesięcioletniej ", a doc. dr hab. Władysław 
Magnuszewski przedstawił referat pt. ".P.rzypasany do 
miecza rycerz". 

W450 • 
roczn1cę 

urodzin 
dra hab. Janusza Pelca z Unilwer.sytetu Warszawskiego. 
. Zbigniew Ros:rozyk: Fanie Profeso.rze, mówi się często, 
ze Jan z CzarnoJ.cw.u żyje w naszej literatunze, nasrej k,ul
turze. 

Janusz Pelc: Mnie się wy:daje, że to naprawdę jest fe
nomen, który nieczęsto spotykamy w <kulturach europej
skich, a nawet światowych. Kochanowski dokonał chyba 
dlzieła fenomenalnego w _tym sen.sie, że wybór, który on 
proponował ze strony polszczyzny rejowej, wy,bór, który 
stworzył na.wiązu,jąc do niektórych literatur światowych, 
zarówno antycznych •ja•k i w~łczesnych sobie, zaaprobo
wała potomność, ponieważ był to wybór literacki polsz
czyzny, kitóry jest czytelny do dziś. Mnie się wydaje, że 
Kochano.wski dokonał wielkiej pracy a·DtytStycznej w two 
rzy.wie języ\kowym. Poza tym mial niesłychanie bliską 
nam formułę dla rozumienia istoty człowieczeństwa, god 
no·ści człowieka; człowieka który musi żyć tak, żeby był 
godny <tej wielkied roli, jaką w świecie przy~mała mu na
tura .Żeby potrafił żyć rozumnie, cieszyć się i smucić, bu
dować trwale wartości kułtury. Kochanow.ski stworzył 
wiel!ką liryikę polską, wieLki dramat, dramat problemów 
narodowych, politycznych, społecznych, •k!ulturowych, dra 
ma-t świadomości obywatelskiej, która w nie mniejszym 
stopniu obowiązy;wała J.u&i szesnastego stulecia, jak obo
wiąZJuje ludzi .stulecia dwudziestego. Mistrz z Czarnolasu 
stworzył 1lirykę, która ukazy.wała :wielkie i małe sprawy 
1udz.kie, Hryikę w której odbicie znalazła pełna problema
ty!ka społeczeństma. Ukazy;wała ona wielkie i małe spra
wy człowieka, tragedie i ikoonedie życia ludz:kiego, ·wiel
kość człowieka szczególnie wtedy, g!<iy pnzez.wydęża trud 
ności w swoim życiu. Kochanowski przekazał te .sprawy 
z wielkim arty=em, .prostym a jednocześnie głębokim. 
To pozwoliło jego poezji pi1Zeti1wać owe cztery stulecia 
i sądzę, że jes7..cze dlugo Polacy będą znajdowali tam war 
tości !Sobie bliskie i piękno sobie bHskie. 

Z. R.: Pan, Fanie profesorze zajmuje się od dłu~zego 
czasu postacią Jana Kochanow,skiego. Czy uważa Pan, że 
poznał go Pan, jego twórcz.ość dogłębnie? 

J. P.: Przyznam tSię, że do Kochanowskiego stale wra
cam. W swojej 30-letniej drodze naukowej nie mogłem 
zajmować tsię tyJ.ko i wyłącznie rum. W<racam do Jana z 
Czarnolasu odnajdując nowe ,pokłady jego myśli, artyz
mu. Do Kochanowskiego wracać jest na pewno warto, a 
te powroty nie są <pow•tórzeniem tego, co było. Są stałym 
w.z.bogacaniem naszej rwiedzy o w. półczesności. Ja · dzięki 
niemu bardziej rozumiem literaturę w~czesną, ta.M;e na
szą współczesność, w której żyjemy i pracujemy. Kocha
nawSoki jest wielkim artystą i wielkim oby;watelem, który 
jest bliski myśli obywatelskiej nam współczesnej. Wyda
je mi się, że w dzisiej.szych, niełatwych dniach od Ko
chanow.skiego możemy się nauczyć rozsądku, odwagi i po
~uda ·obywatelskości. 

Dwudniowej sesji towarzyszyły także liczne imprezy 
,kulturalne. W •hallu WSP czynna była wysta.wa prezen
tująca dorobek literacki J. Kochanowskiego. W Teatrze 
Ziemi Lubuskiej im. L. Kruczkow-skiego odbyła się w wy 
konaniu Amatorskiego Zespołu Teatralnego "Forum" in
scenizacja "Odprawy posłów greckich". Ponadto uczestni
cy sesji zwiedzili Wyż.szą Szkołę Pedagogiczną a także 
uczestniczyli w koncercie Chóru A•kademickiego pod kie
runkiem mgr I. Marciniak na k.tóry złożyły się m.in. ,,Me
lodie na Psałterz Polski" M. GomóŁki i "Gaude Mater 
Polonia" G. Gorczyckiego. 

ZBIGNIEW ROSZCZYK 

• 



,w jednym IZ :w~.tąpień trak 
tującyoh o roli dziennikarza w 
>$P(lłeczeńsbwfe, reda:lctor Jacek 
Ma.ziar.s.ld · przy-równał jego 
tUQ.kocJę do c~o:wieka z dzwon 
tkiem, !który .krocz'-c w mrok.u 

. \Pned .społeczeństwem JYJydzwa 
lilia ostr;eg~c7;o przed każdą 
~aną ~iurą i pr:zeszk:o
dą., aby w porę ostrzec .przed 

, niebe71pieczeńs.tw~. Dla tego 
też UIWażam, że tradycyjne se
minaria dziennilkarzy stu.denc
kicl'l .(tegoroczne odbyło się w 
li.stQPadzie ·w Zaganiu) jest 
spotkaniem ludzi, których glos 
może być traktowany jako 
ISy,gnał o czymś ..maw;ącym. Są 
dzę, że celowe je:st przytocze
nie na łamac~ ·1;1aszego pisma 
dy~.usji jaka od:była się w je
qen z qł~ioh wieczorów. Zai
·:qicjowana _i IProwądzona 'Przez 
zapros:wnego na seminarium, 
Eugeniusza Kurzawę. 

Genek: Jako przedstawiciel poko
lenia star-szego, wy·rastałem w atmos 
feme !Pewnej a:kty.wności. Obec!le 
ROkolenie ;wy;chowane jest na 
względnym dobrobycie, komforcie, 
poZibalwione twardY'Ch warunkó-w, 

Ciąg dalszy ze str. 1 

Zaskoczyła mnie natomiast samot
ność. Z.O.Stale:m "wyrzucony na brzeg" 
zu•pelnie mi nie znany. Nie ffiai!TI niko 
go .znajomego w promieniu iluśset kilo 
metrów. Kilometry nie grają zresztą 
roli, to kwestia tego, że zostaje się ska 
llanyun na własne decyzje. Im ktoś 
mniej ich podejmie w życiu wcześ
niejszym (czyli IPOdczas nauki), tym 
trudniej przyjdzie mu dostosować się 
do nowych warunków. Sai!Tiotność jest 
jednak dokuczliwa i większa jeżeli czę 
sto ob.co-wało się wcześniej z ludźmi. 

J es te m na Suwa~zyźnie. W regio 
nach pl'awie nieznanym w inny<:h stro 
nach Polski. Jest on jeszcze w miarę 
surowy, a 1udzie nie skażeni cywiliza 
cją. No, może :niezupellnie. Chłopi też 
już mają traktory (chociaż spotyka się 
również cepy), a w miastach jeżdżą 
&aliilochody i stoją ohydne blokowiska. 
Brak jednak jest tutaj przemysłu. Naj 
większe zakłady nie mają nawet ty
siąca pracowników. Dzięki temu nikt 
się specjalnie nigdzie nie spieszy i ży 
cie płynie oobie dość ileniwie. Zaskaku 
je ludzi, którzy mieszkali w dużych 
ośrodkach i przE\I)rowadzili się do Su
wałk. Jest .za to czas na refleksję. Maż 
na medytować SOibie w domu, a można 
wyjechać do puszczy. Są tutaj aż czte 
ry: Piska, Borecka, Rumińska i Augu 
stowska. Tyle. 
Ponieważ nie chce zrywać kontak

tów .ze środowiskiem (maliil nadzieję, 
że !turyści z "Belferką", zwłaszcza ka 
jakarze, będą mnie zapraszać na spły 
wy i rajdy, a dziennikarze na semina"" 
ria i kolejne LECIE "Faktora" będę 
od czasu do czasu .zamieszczać swoje 
teksty na łamach naszej (!) jednodniów 
lrl). Może lilapiszę jakieś .reportaże 2 Su 
wals.zczyz.ny i dzięk i temu zachęcę 
WAS do <Xlfwiedzin? 

KAROL EUGENIUSZ KURZAWA 

lk.tóre jak .uczy doświadczenie, s,przy 
jają rozmojowi t:wórczości ·i aiktyw
ności ogólnie pojęteti. SprzyJa to 
!Petwnej konsolidacji w obrębie tego 
~amego pokolenia, natomiast kom
fort xozJ.uinia więz.i społeczne. Boję 
ISię ,powiedzieć ezy temu pokoleniu 
nie wyrządzono naw-et ·krzy{Wdy. Nie 
wiem. Ale faktę.m jes,t, że jako po
lkoleni.e jesteśc;ie .zdezinformowani, 
nie wiecie, co wę wokół was dzieje, 
jesteście <Jdipoliiyoznieni. PO'kolenie 
Wasze iWYIPUSzc:za z własnych rą-k 
WiSZelicie reduty .zaangażowania i od 
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Biby powoływać .własne ti!nstyJtlJ.Cje 
kulturowe - teatry, kabarety, ork.ie 
stry, piosenkarzy, zespoły, a tegonie 
ma. Ostatni skończył się autentycz
nie akty;wny "Teatr 121", który był 
oota.tnią 'pokoleniOIWą ISI.Prawą powola 
ną na uczelrui.. Natomiast Wasze po 
koleiliie nic nie · spróbowoło jeszcze 
powołać, nic nie zd<>łało ucz.ynić. W 
czasie ktiiedy utwo:rz.ono K-0, ów
czesny prorektor, dr B. Ratuś, przy 
szedł do ~s na zadęcia ~ miał pre
tensje do kaowców za to, że minęło 
już dwa tyg-odnie i je~zcze me Slię w 

·Szlakie1n . 
, • d , • 
~Wta OIDO~CI 

daje je najchętniej w ręce państwa. 
A pań:s~wo jest właściwie tylko ko
ordynato.rem żyda społecznego, nie 
jego twórcą, natomiast S!P<>łeczeńst
wo jako IZibiór różnego rodzaju grup, 
,powinien t:worzyć jego oblicze. J es
teście w takiej SY"tuacji, że cofacie 

1się naciskani !Przez różne mechaniz
my nie r.mając właściwie przyczyn, 
które ~ym kie11ują. A ma to źródło 
w Waszej dezinforma·cji. 

Nie ozn,a,cie swojej historii, nie zna 
oie swoich korzeni. Człow,iek, który 
nie zna swojej hi'Stor.ii to pół czło
wieka. Co wiecie o wydatrzeniach 
lat ubiegłych? O latach nie tak zno 
w.u odległych, bo o latach pięćdzie
siątych, sześcdziesiątych ii siedem
dziesiątych? Korzystacie jedynie ze 
skromnych podręcznikowych wiado
mośd, które z zas.a~dy nie mogą wy
kraczać poza swoje ramy. Nie jesteś 
cie w stanie wiedzdeć wiele, bowti.em 
nie przeżyliście tego i nJie znacie z 
autopsji, a programowo ponadto z 
własnej d nie tylko własnej woli, zo 
staJri.ście odoięc.i .od d:nnych źródeł wie 
dzy. Chciałbym, aby dyskusja ta po 
kaz,ała stan Waszej św.iarlomości o
raz. to, w jakiem kierunku chcecie 
pójść, aby poszerzyć ten krąg dnfor 
matcyjny, który Was krępuje, w jaki 
sposób chcecie się pozbyć własnej 
niewiedzy. Przecież na dobrą spra
wę to nic nie czy.tacie, nawet prasy, 
nie orientujecie się w aktualnych 
wydarzeniach. Próbujecie czytać 
tylko program telewizyjny w lokal
nej gaq;ecie o ró:im.ych pl'oLilach. Wy 
glądacie na ludzi, którzy nic nie chcą 
stworzyć wdkół siebie. A wystarczy 
niewiele. Np. "Faktor" jako pismo 
.zaistniał jako fakt kulturowy, jako 
efektt dlli.ałalności peW!Ilego pokole
nia, tego któreg<> już nie mas na 
uczelni. I wlaśaiw.ie nic by się nie 
stało gdyby przestał funkcjonować, 
ponieważ wszelkie dzl:iałania są z re 
guły zakrojone na skalę jednego po 
kolenia, a · każde pokolenie następne 
powcinno zacząć coś od nowa. Jeżeli 
C•OŚ stta<rego przestanie d7.iałać to nic 
ISię w'łaśdwje nie stanie. natomiast 
wy powinniście mieć to we krw.i. 

szkole nie <Wieje! A jak Wy wyglą
dacie w tej chwili? Tyle refleksji na 
te-mat samej aktywności, a w jaki 
sposób chcecie być aktywnymi, sko 
ro mało wiecie, a bo że ktoś jest nie 
doitnformowany, to jeg<> wina, skoro 
nic w tym kierunku me robi. 

Marek: Mimo że jestem z. pokole 
nia tz.w. gierkows kiego- wychowane 
g<> w latach siedemdziesiątych któ
re lubide nazywać .poko.leniem' kon
sumpcyjnym :mam , pr.z)'il1ajmniej 
ta.k mi się wydaje, historię, nawet 
tę najawwszą, znam daty 56, 63, 70. 
Jest dużo ludz.i, mów.ię o swo'im po 
koleniu, którzy nie żyli wtedy, a je 
dnak staraLi i dowiedzdeli slię o wie 
lu rzeczach. 

Genek: Me ja byłem przeciwny. 
temu ISbwierdzen.iu, że 1się !Starali ... 

Marek: Wiedzą jednak więcej niż 
nńejeden nauczyciel, który się na te 
te:maty wypowiadał na' lekcjL 

Genek: Zgoda, ale oni IPI'Ze.źyli to 
z aut-opsji, a Wam ta perspektywa 
historyczna zamyka się jes:z.cze przed 
OCZia!Illi i końC'ly zaraz. za plecami. 
W.relu sąd~. że dużo wie, a tymcza 

· sem kończy &i~ dz.ień, który go nic 
nie obchodzi. Kultura powinna być 
ciągł<~~, a ona jest rwana przez wszel 
kie przełomy polityczne w nasrej hi 
storii. A czy nasza młodzież lintere
suje się poLityką? Zapa(trzenie w od 
walande zaliczeń z tego przedmiotu 
na studiach przynosi wręcz Qdwrot 
ny skutek. Komu się chce przyłożyć 
do rozurnier:l'ia aktualnej sytuacji i 
tzw. prawdy hi.storyCZII1ej. O czym 
się mówti. teraz na studia<eh, o czym 
się myśli, jaka jest perspeklj;ywa?, 
Druty, magnetofon li co dalej? Nie 
chcę obra:i.ać tu dziewczęta robiące 
na drutach, nie maan nic przeciwko, 
ale boję Slię, że niedługo urod:ui się 
talcle pokolenie, które nti-e będzde 
wiedziało, z jakiego pnia polchodzi. 
Dlacz.ego nie interesujecie slię sze
rzej przemianami ;z;achodzącymi w 
środowisku ..tkadem:i:c.kiian. Co Was łą 
ca.y z pokoleniem, które studli.owało 
15 lat temu? Cz.emu Wasza perspe-

Ciąg dalszy na str. 11 
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ŻYCIE 
DO SZUFLADY 

Pomysł napisania tego feLietonu nasunął mi się w trak
-cie eglądania starych "Faktorów", tych sprzed 2 lat, wy
danych jeszcze na kserografie, a potem już w technice 
typograficznej. Chciałem ten felieton zatytułować "Nurzam 
skalpel w ciało "Faktora". Mial to być pretekst do sekcjt 
.ciała społeczności studenckiej, bowiem od papieru lepsze 
są nożyczki, a "Faktor", jak do tej pory, spełniał m?tiej 
więcej rolę lustra odbijającego stan aktywności studen
tów naszej szacownej szkoły. 

Na jego lamach pozostal ślad po aktywności ludzkiej, 
jaką przejawiali studenci wykorzystując okres nauki, nie 
tylko do zdobycia dyplomu. Każda działalność, a zwłaszcza 
na studiach, ma z reguły ulotny, efemeryczny charakter 
i kończy się wraz z odejściem jednego pokolenia i nasta
niem drugiego. To dobrze. Dlatego, że nie ma gotowców, 
-dlatego, że każdy tworzy odrębne sobie tylk(} właściwe zj_a 
wiska kulturowe, uczy się na własnym ciele aktywnośct. 

To aobrze, że umierają jedne zjawiska, dobrze, gdy na
.stępne pokolenia umieją wnosić coś nowego, że wnosić 
tChcą. A ostatnio zatraciła się gdzieś ta świadomość ciągu 
kulturotwórczego. Urwała się nić ciąglego odchodzenia i 
rodzenia, w ogóle następowania czegoś nowego, właściwe
go dla danego pokolenia, dla danej epoki. Mury nasze; 
szkoły opuścili ludzie, których nawet nie pamiętamy, a 
przecież zostawHi p 0 sobie ślad. Przeglądam stare "Fak
tory" i z zainteresowaniem śledzę dzieje różnych pomy
słów. Oto pomysł budowy "saloonu", zlokalizowanego 
gdzieś w okolicach między salą gimnastyczną, a Wcześnia
kiem, gdzie każdy mógłby przyjść i wypowie~zieć się przez 
piosenkę, muzykę . Byłby to saloon na dobry 3azz, na cou';,
try, na własną twórczość. Oto grupa poetycka "Kom:ta . 
Nieważne, że nie oparła się działaniu czasu. Ale wnwsla 
coś w życie tego pokolenia. Teatry: "Krotas", ,.21", ,.Wó~' 
i wiele innych, które działały krótko i nie doczekały szę 
wzmianki; kabarety, poeci, piosenkarze, grupy muzyczne: 
"Plus", "Rogala" ... Nie miejsce i pora tutaj na podzwonne. 
Zabrakło ciała, sekcji nie będzie. A stare "Faktory" od
kładam na półkę. Tam ich miejsce. 

Każdy zwrot polityczny, każde odejście pokolenia, w 
ogóle każdy przełom w dziejach i czasie, narusza ciągłość 
kulturalną, która spaja wszystkie pokolenia. Musimy P_O
siadać świadomość tego, że noe może ona ulec zerwantu. 
Naturalne jest to, że każde dzialanie w okresie sudiów 
zakrojone jest na jedno pokolenie. Od momentu przekro
czenia progu uczelni aż do jej opuszczenia, cala ta gru
pa tW(}rZy W pewnym sensie jedność, podejmującą działa
nia w gruncie rzeczy na.;ej potrzeby. Każde takie poko
lenie studiujących powinno powoływać swoje teatry, mieć 
swoich piosenkarzy, kabarety, własne instytucje kulturo
twórcze. Nie nawołuję tutaj do antagonizmu między rocz
nikami, ale o aktyu;ność każdego pokolenia. 

,.atiJ 

1 ie ' o 
~ 

l'! 

Skąd wziąłem tytuł felietonu? Otóż w wielu rozmowach 
prowadzonych w ,.Gronku", w pokojach akademików 
przewijał się ten sam motyw. Mianowicie: chciałbym coś 
zrobić, założyć kabaret, teatr, powolać jakąś grupę, mam 
pomysły, ale sytuacja nie sprzyja temu, bo ja wiem, . lu-
dzie jacyś tacy, czy co? . 

Jako żywo rzuca mi się w oczy zbieżność z pewnym 
zjawiskiem. którego jesteśmy świadomi czytając obecną 
pTasę. Ukazuje się cala masa tekstów tzw. antydatowa
nych, które były pisane ,.do szuflady" kilka lat temu, lub 
zgoła niedawno, gdyż ich autorzy byli świadomi tego, lub 
nie wieTzyli, że mogą one ujrzeć światło dzienne z powodu 
niesprzyjającej sytuacji, jaka dla tych tekstów panawala 
Po fali wystąpień klasy robotniczej przeciwko wszelkim 
nieprawidŁowościom życia w naszym społeczeństwie wszy. 
scy są zgodni co do tego, że czasy są sprzyjające dla po
dejmowania wszelkiej dobrze pojętej aktywności. 

Nastawienie w dalszym ciągu na życie ,.do szuflady" 
nie ma sensu. A tymczasem oglądając swoją legitymację, 
stwierdzam, że pieczątek przybywa. Tylko. 

JANUSZ KASPRZAK 

Fot. A. Machowies 



ktywa ogranicza się do akademika, 
czterech liter i odwalania zailiiczen? 

Janusz: Ja na przykład nie intere
suję się tak głęboko rpolityką, gdyż 
dla mnie me jest to tak potrzebne i 
połOIWa ludzi tu obe{;nych myśli tak 
samo. Twoje pokolenie też składało 
się z tych, którzy tak patrzyli na 
świat. 

Danka: Poko1I11iianie które już coś 
pmeżyło li wspomina to, mówi zaw
sze, że lciedyś było lepiej. Jeszcze nie 
spotkałam przypadku, żeby było ina 
czej. 

Renata: Jesteśmy tacy jak zawsze, 
wszyscy się czymś interesują. Są ta 
cy oczywiście co lich guzik obchodzi, 
ale każde pokolenlie jest mniej wię
cej tak !Urządzone. Natomiast star
sze pokolenie mówJ., że za ich cza
sów było lepiej. 

Romek: Tutaj na sali są sami spo 
łecz.ndcy, o których nie moim.a powie 
dzieć, że siedzą z założonymi ręko
ma. Inna sprawa, że na k.atżdej uczel 
ni są napięte terminy i jeżeli my 
wykorzys:tujemy odrobinę czasu na 
działanie społeczne to już 111iie zosta 
je nam nic dla 'Siebie, nawet po to, 
aby pójść do czytelni i doszuk:J.wać 
się czegoś, gdzieś tam. Jeżeli mam 
do tego łatwy dostęp i wolny czas to 
na pewno przeczytam, zapoznam slę 

z tym. Jest szalenie ciężko pracując 
społecznie wgłębiać się w zagadnienia 
historyczne, choćby nie tak odległe, 
a ciekawe i nas dotyczące, jak lata 
70-te. czy rok 68, aby mieć gotowe 
odpowiedzi, jak z rękawa, na każ
dą sytuację. 

Genek: Zgoda, jeżeli ma się wąt
pliwość to już jakiś przyczynek ba
dawczy zmuszający do tego, aby iść 
i dociekać to już dobrze. A ja się 
boję, że pozostali nie mają żadnych 
wątpliwości... Ze lich po prostu tak 
wychowano. 

Ewa: Cały czas się mówi o Wa
szym pokoleniu: wspaniałe, twór
cze ... 

Genek: U nas była taka różnica, 
że pokolenie nasze było a~ktywne spo 
łecznie, a przez to mogło się czegoś 
uczyć. Ze świadomością moi kocha
ni było podobnie, też była w pew
nym senslie zawężona. MOli rówieśni 
cy też n:ie bardzo wiedzieli" czym się 
różnli pokiolenie ZSP, a to następne 
SZSP. ale było społecznikowskie, 
dz.iałało d przez to mogło się uczyć. 
A wyście spasowali. Chodzi o ~ęć 
poznania, o gotowość tego pazm.ania. 
Nie powinno być takiego usprawie
dliwienia: tego nie ma w książkach to 
ja nie powinienem tego wiedzieć. 
Zamkmęliście się w sobie, kapcie, te 
lewizor i to jest wszystko. 

Fot. A. Małeckl 
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Marcin: Jesteśmy w pewnym sen 
sie pokoleniem konsumpcyjnym, 
chcemy, żeby nam podawać na tacy 
i Wliei'Zymy w to co chcemy wierzyć, 
to do czego chcemy dążyć. 

Ida: I daliście saę wrobić. Wliemy 
że _nie otrzymaliście informacji na 1~ 
ik<:Jach, ale chodzi o nastawienie 
czło~e~a ż~łącego w tym kraju w 
dane~ ~storn, c~odzi o >tę chęć po
znan~.a 1 dla mrue ni-e jest żadnym 
wytłumaczeniem, że czegoś nie ma w 
podręczniku i ja tego .nie wiem. 

Jolanta: Al~ nie można wymagać, 
aby wszyscy mteresowali się histo
ni_ą , jeżeli :iln!teresuje 1ch muzyka, in 
ru ~ą poc_hł<;>nięci techniką czy inną 
pasJą. Je~e1~ podadzą mu co innego. 
to OCZYW<lŚCJJe może jego to zadntere 
sować. Po prostu jego zaanteresowa 
nia są inne. 

Ida: Można przecież interesowaać 
się sportem. biegać, g•rać w piłkę in 
tere.so,wać się techniką, ale o pew
nych s~awach należy wiedzieć. W 
ten ~>posób nie byłoby pow
stań narodo;wych, bo zaborcy do
starcza~~ nam wszystk:J.ego; szkół, in 
formaCJi, [pracy, s.pokojnego (iycia .i 
wielu ludzi mogłoby powJedz.ieć ną 
cholerę mi to"! Gdyby ta świa'do
mość nie była prze~zywana przez 
150 lat, gdyby nie była żywa, to nie 
byłoby nas tutaj. Nie byłoby Pols.lci. 

Ewa: U nas w domu jest zwyczaj 
zbie~a ~ię w g1:ome rodzinnym li 
opow~.adarua, a właściwie <rozmawia 
nia o [przeszłości, o historii. Gdyby 
nie rodzice nie wiedziałabym o wielu 
sprawach. To rodZiice przekazali mi 
wiadomości o swoich czasach. Te 
spr<a!Wy powinny wypływać z domu 
rodzd.TIDego. Wydaje mi się, że tą dro 
gą otrzymamy najuczcliwszy przekaz 
doty{;zący spraw narodowych, cza
s?w wal.lci o niepodległość, wyjaśnie 
me dotyczące nawet spraw nie tak 
odległych, a których nie możemy 
znać z autopsji; gdyż nas jeszcze nie 
było lub byliśmy 1Z.a mal!i - myślę 
o 1956 czy 68 roku. 

Romek: Ale ile jest takich rodzin 
jak Twoja? W wielu już samo na
stawliende dzieci do rodziców jest 
znamienne. - "A oo będz.ie mi tu 
stary pieprzył o tym, jak było pięk 
nie na wo.inre. Ja idę na dyskotekę!" 
Natomiast autentycznych dialogów 
- rodzice - dzieci jest &Zallenie ma 
łol 

Jolanta: Szkoła sztucznie "kładzie" 
przekaz historyczny, przez wprowa
dzand,e schematów nie tylko do lila• 
ulci, ale li do imprez, które mają dzie 
ci tej histonili nauczyć. Zapr-asza się 
kombatanta, który mówi o tym co 
przeżył, a co na to sala? GłębOko zie 
wa. A to nie powdnno być organizo
wane w ten sposób, aby uywać ni
ci między odbiorcami, a tym kto tę 
v.niedzę ma przekazać . Ten kto w ten 
sposób organizuje, chyba przez nie· 
śwliadomość lub mdolencję wyrzą
dza więcej szkody niż poży\tku. 

Romek: Sprawę spustoszenia w ży 
clu zbiorowym naszych rodaków po 
sunąłbym dalej. Przyjrzyjcie sU:, co 
potrafimy wspólnie śpiewać? "Glębo 
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WIZYTA 
U PAPIEŻA 

Dziesięcioosobowa grupa studentów wzięła udział w wypra
Wie tr>am;pingowej do Aru.strii i Włoch. Studenci z WSP i diru
giej zielonogórskiej uczelni, WSI, po uprzedniej kwalifikacji 
i ~r.zygotowaniach organizacyjnych, które poprzedzały atrak
CyJną wy,prawę - w ich przypadlml w nieznane i atrakcyjne 
ob.szary geog-raficzne - spędzili miesiąc letniej kanikuły (li
piec) po.za g!l"anicami kraju. W g!l"upie znalazła się też stu
dentka z Akademii Wychowania Fizy.cz.nego w Gor.rowie. 
T-rasa ro~oczynała się w stolicy Austrii, potem zwiedzanie 
wy<branych miejsc i terenów we Włoszech, aby wreszcie po 
kHlrunastodniowed wędrówce zobaczyć Rz)'IIIl. 

Niewielki przydział obcej waluty niejako zobowiązywał 
uczestników do głębszej refleksji: w jaki sposób wykorzystać 
pobyt za g-ranicą przy tak minimalnych zasobach pienięż
~ycb, by każdy uczestnik próoz WII"ażeń turysty.cz.nych lub 
estetycznych poznawał i zwiedzał WŁochy syty, ubrany i 
zdrowy. Pootanowiono przede ws:z~ zaopatrzyć się w 
duże ilości żywności, aby tam nie wydawać pieniędzy na wy
żywienie. Dz.iewczyny na początku martwiły się, jak załat
wić żywność, skoro na rynktu nic nie ma, ale szybko przy
pomniano sobie o z.najomościach w zakładach produkujących 
llub sprzedających mięs(}, konserwy ... "Aianatur" - organiza
tor irn;prezy ofiarował jej uczestnikom czapeczki, znaczki re
klamujące - znakomLtą zresztą - instytucję, która przyczy
nia się do roz.woj,u zainteresowań turystyką u studentów. 

Pierwsze wrażenie po przybyciu do Wiednia: czysty, duży 
dworzec, czyste betonia.Iiki, schludnie ubrani robotnicy, w 
pr.zeciwieńlswie - nie obrażając nikogo - do naszych. Na 
u licach, mimo pędzących eleganckich wozów - spokój, lu
dzie - przeważają osoby starsze - spokojnie spacerują; od
nosi się wrażenie, że czas jest dla nich wiecznie ,trwającą 
pełnią, w której nic nie pogania, a filozofia hedonizmu wy
ll.nacta egzystencję. Marek Mo~k - jeden z uczestników 
- (}powiada mi o pewn)'IIIl obrazie, który zaw.sz.e będzie k<>
janył rtliU s1ę z W~edniem. Zlwiedzali Wiedeń, gdy nagle !><>
słyszeli dź.w~ęki muzyki dolatującej z odległego parku. Pode-

sz.li bliżej, weszli w zalesione aleje, a ich na!l"Ządy zmysłu 
skUJ;>iły się na tańczącej baletnicy, która finezyjnym ukła
dem rąk i nóg, swobodą i płynnością ruchu scenicznegd za
chwyciła Polaków. Po baletnicy na niewielką estradę wszE!Uł 
młodzieniec o długich, kxęcących się włosach, uderzył w 
struny gita:ry i r~zął młodzieżowe, giośne i rytmiczne 
muzykowanie . . A starsza pubticzność w wiedeńskim park.u, 
k.tóra z radośc1ą obserwowała tańczącą baletnicę, .której ta
niec wlał tyle ciepła i ukojenia w serca widzó.w - na wi
dok młodego człowieka pozostała na swoich mi~scaoh. Z 
pewnym zaciekawieniem i takim samym spokojem patrzyła 
na podrygudąceg(} młodzieńca. W Wiedniu dzie.wczyny U!l".zl{
dziły na miejskim trli!Wniku polską ,,majówkę", a chłopcy 
dopełnili degustację skromnych potraw grą na gitarze. 

Po przekroczeniu granicy z Włochami, po kilku przygodach 
dojechali turyści do Wenecji. Wenecja - miasto na wodzie 
- zawsze fascynowała turystów. artystów i architektów. W 
scenerii licznych kanałów, gondoli, starych i zabytkowych 
budowli, Tomasz Mann umieścił akcję qpowiadania "Smierć 
w Wenecji", a Visconti p-rócz bohatera - przeniósł na eikran 
filmowy ową aurę tajemniczotści, jaka otacza Wenecję. D:ci
siejs.za Wenecja - nastawiona głównie na turystykę - "ofe
ruje" zagranicznym turystom przejaźdżkę gondolami, zwie
dzanie zabytkowych pałaców, oryginalnych placów, kości<>
łów i ciemnych, groźnych weneckich tuneli. 

Nas:z.a grupa na te-renie Włoch podróżowała autostopem; 
uczestnicy podzielili się na pary (chŁopak plus dziewczyna), 
:w dwó,jkę łatwiej a:at.r.zymać samochód, a li tak wy.z.naczyli 
sobie miejsca na wspólne spotkania, aby pod:cielić się prze
życiami i omówić następny cel wędrówki. Sięgając pamięci4 
do Mediolanu wspwninają przepiękny dw(}r.zec .kolejowy 
Mussoliniego i oryginalnych złodziei mediolańskich, którzy 
okradali śpiących w nocy na miejskich skwerach zagranicz
nych turyst6w, a cała procedura okradania - skomplikowa
na i zabawna - dz.irwiła i w.z~budzała lęk wśród Polak6iw, nie 
przyzwyczajonych do tak obcej dla naszej polskiej rzeczy
;wistości sytuacji. Rrzez szybę samochodu życie nocne w Me
diolanie wygląda podobnie jak w amerykańskim "Taksów
karw" - oświetlone, kolorowe ulice, naa>isy, prosty.tutki ... 
Po drodze d(} Rzymu Z!wiedzili najbardziej znane w świecie 
miejscowości włoskie. A w Watykanie wizy,ta u Papieża -
Polaka, Jana Pawła II. Wróóm.y na cQwilę myślą do wizyty 
Jana Pawła II w Stanach Zjednoczonych. · 

Stany Zjednoczone czekały na Papieża. To kraj chory -
który zresztą kraj może się za taki nie uważać. Chory i 
śwJadoany swoj~ choroby. Ludzie niszczeni przez pieniądz, 
nieustanną chęć bogacenia się, prZJeZ brak ideałów. Zniszc.ze.
ni ludzie sztuki, nauki, naJWElt duchowni wszystkich wyz
nań, całe tutejsze życie jest nastawione na rooby,wanie pie-
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ka studzienka" i ,.Góralu, ozy ci nie 
żal". To samo jest z naszą świado
mością. Potrofimy tylko według je
dnego schematu, jedno ,i to samo. 

wizarach kolorowych, a gdzie wo
bec tego miejsce na histor.ię? 

nJ.e dociekalmy, poprzestadąc na naj 
łatwiej doostępnej flOrmie wiedzy, któ 
ra jest nam dana? Ale dlaczego ja 
mam nie wierzyć temu, kto to prze 
żył, dlacz.ego mam nie wienzyć książ 
ce do histoxill? 

Genek: Papatrz jak dlug.o, we
dług jednego schematu są organizo
Wllil1e taicie d'mprezy z udziałem kom 
batantów. Chodzi o to, abyście uświa 
domili sobie, jak dajecie s.ię uki.e<run 
kowywt:~.ć schematom. Wszyscy dade 
my się p~owadzić schematom bez. o
poru, jednemu nurto~. A jak mo
że rod:zrina pełnić swoje zadanie prze 
ka2lll świadomośc:il li doświadczeń, sko 
ro :z.robiło się wszystko, aby tę natu
ralną Wlięź rozbić. Oderw.arńe rod~i
ców od domu przez pracę zawodo
wą, nadgod-ziny, systemy pracy w 
nied7lielę, szkoły zbiorcze, w których 
dzieci zatrzymywane są dość długo 
poza rodzli.ną, przywożone dopiero 
Wliecznrem. Właśl'llie o spójność rodzi 
ny między ±n.."lymi toczy się teraz 
:walkia. co znalazło odzw:ieroiedlen'ie 
też i w postulatach robotniczych. 

Marek: A o co między ,innymi wal 
czyli stoczn.iiOwcy? Tylko ·o pienią
dze? 

Ewa: Poipatrz.my, o czym się roz
mawia obecnie w naszych domach: 
o pr.alkach automatycznych" o tele-

Jola: Trzeba mieć pralkę automa
tyczną, by mieć czas na historię. 

Romek: I skąd ci ludzie mają brać 
tę świadomość? I co z tego, że będą 
się 1ialteresowa1i historią, skloro prze 
kazu nie będzie? 

Marek: Z pojęciem świadomości 
musi się wiązać jednak wiledza, bo 
aby być świadomym czegoś, trzeba 
to najpierw poznać, zaporz.nać się z 
f.aktami, zd·obyć wykształcenie. 

Jola: Ale czy musi to być ja~eś 
wykształcenie, bo wd.edzra kojany mi 
się ze szlrołą, a znam wielu ludzi, 
którzy nie mają wykształcenia, a 
śwli.adomość posiadają większą niż 
niejeden magister. 

Marek: Walczę o swoje. Wdedza 
jest jednak potrzebna, aby można 
było a,rgumentować swoje racje. Wie 
lu lud7..i pon'OISiło klęskri obstając przy 
swodch słusznych racjach, a byli 
miażdżeni w zarOOku, choćby ich 
pm,wda historyczna byla oczywista. 
Brak argumentów wystawia go na 
ciosy ·przeciwnika. 

Renata: Pytałeś Gienku czemu nie 
korzystamy z wjelu źródeł wiedzy, 
dlaczego Tllie poddajemy wti.elu pew
ników pod wątpliwości i czemu nie 
kopiremy s.ię w różnych książkach, 

Genek: Zle mnie ~oz.wniałeś, wta 
śnire argumentowałem za tym, aby 
wierzyć ludziom, wierzyć ich opo
wieściom podawanym w gronie ro
dzinnym. 

Janusz: Postaram się -inaczej ująć 
problem: to nie jest wina ksi.ątek 
do histol'ii; ani śr-odków przekarz.u. 
To raczej brak samodzielności, a po 
drugde brak autorytetu. który wyni
ka z nieustanne~ zaprzeczania: np. 
biuletyn KOR przeczy komunika
tom oficjalnym i tak daleJ. Jestem 
zawieszony w pustce, nie wiem co 
zrobie, gdy wszyscy przeezą sol»e. 

Genek: Koohani! Nilgdy nie bę<kie 
cie w talmej sytuacji, w której bę
d.ziec:ie mieli absolutną i ostatecmą 
pewność prawdy. Podpierając się tu 
taj przykładem dwóch różnych fr6-
deł w.iedz.y sami wiecle najlepiej, że 
zawsze znajd-zie się trzecie, które bę 
dz.ie głosiło co innego. Człowiek nie 
ma wyjścia, jest głęboko rozdarty i 
musi się opow!edz.ieć a'lbo za jed
nym, albo za dl'ugim. Już w czasie 



niędzy, łącznie z nabożeństwami k<lŚcielnymi. Wy:=cie z ide
ałów tego społeczeństwa najsilniej zaz.nacza się w postawie 
młodzieży. Przefitraszeni perSpektywą konieczności robienia 
pieniędzy, przestraszeni przestępstwami finansowymi, gwał
tami, rabunkami, zbr<Jdniami, które si~ wokół nich dzieją, 
przestraszeni możliwością wojny nuklearnej, rzucają się w 
jalciegoś tYJPU samo=.iszczenie: w na:11kotyJd, aLkoholizm, 
seks i pl"IZestępstw.a. W Madison Square GaTden spot
kanie Paipieża IZ mŁodzieżą. Wejście przy obłędnym 
wN.asklu młodżieży. Pra.wie tuż przy wejściu Papież podnosi 
z tłumu dziewczynkę może sześeioletnią, blondynkę, z długi
mi włosami i stawia na dachu sa.mochodu, lml radości wszys
tkich. Pa;pież siada, słucha przemówienia biskupa, krótkiego 
powitania przedstawicielki młodzieży, która mu wręcza glta
rę, koszuLkę sportową i nagrania młodzieżowej muzyki. Pa
pież spogląda, uśmiecha się, zaczyna pomrukrwać do mikro
f.onu - hm, hm, bm. Broni się i przekOIIDarza. Fotem zaczy
na pnzemawiać do młodzieży: " ... Gdy się pytacie o siebie 
Biloglądajcie na Chrystusa. Gdy się patrzycie na Wasze pań
stwo, spoglądajcie na Chrystusa. Gdy myślicie o przyszło
ści - ~og~ądajcie na Chrystusa." 

Prezydent Carter, kiedy witał Pa,pieża przed Białym, Do
mem pawi~ał: "W~:tamy Cię jako Pasterza, jako filozofa, 
jal,\:o PQetę, jako naukowca, ale przede wszystkim jako dusz
pasterrza". Sa>osób, w jaki braJktował Papieża tutaj, w Bia
-łym Domu, jest zupełnie nadz.wyczajny. A przemów'l:enie 
Cartera znakomi'te: "Nauozyłeś nas, że nie jesteśmy doskona
li. Ameryka przeży.wa załamanie, ale jesteśmy skierowani 
w stronę przyszłości. Ulk'Ochan.ie wolności i pra,w człowieka 
staJWia przed nami obowiązek, aby obywatele dbali nie tyl
ko o własne interesy, ale i o interesy ludz.i całego świata." 
()daxiwiada Papież: ,,My congrabulation for your polish łan
guage." Bo przecież prezydent Carter zaczął swoje przemó
:wienie od zdania: "Nieoh .będzie Bóg pochwalony", wypo
wiedz.ianego w języ.kru polskim. 

Audiencja studentów u Papieża .nie była zaplanowana, 
przypadek umożliwił grupie to spotkanie. Absolwentka ger
manistyki wyjeżd:ż.ając z domu \VUęła adres sios.try zakon
nej, która pracuje w ośrodku palskiim w WaltyJ!:anie. Po ko
.llwji w ośrodku, dzięki iP()lskiemu iksiędmu, kltóry ll).a stałe 
mieszkał w Rzymie skierowani zostali do dużego campingu 
pod Rzymem. Na Can:J\Ping'U wydzielono specjalne miejsce 
dla polskich pielgrzymów oraz ooób duchownych. Od razu w 
tym miejscu rzuciła się w ocz.y flaga polska, wizerune-k Mat
ki Boskiej Ozęstochów.skiej ... . wieczorem ~na-li się z pol
slqmi księżmi pny;byłymj na audiencję do Papieia, a wie
czór został Ul'01liilaicony śpiewem przy dź.więkach gitary. Ra-
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zem. śpiewano i uczono się nowych pieśni o charakterze re
ligijnym, pieśni współcz.esnych, które wykonuje się podczas 
wędrówek, w okresie pielgczyroowania, które z.e wz.głędu na 
ciekawy tekst i muzykę - lubią śpiewać studenci polscy. 
Następnego dnia miała się odbyć audiencja w pry.watnej re
zydencji Papieża rw Castel Gandolfo. 

Pielg.r:~.ymi, którzy zostali umówieni IJa audiencję, nie do
jechaU z Polsk·i, a zielonogórscy spodobali się polskim księ
żom i otrzymali propozycję zastąpienia tych , którzy nie 
przy;byli. EntwzJa= był ogromny. Zazwyczaj Papież na au
diencji w Waltykanie przyjmuje ponad pięćset osób, a w 
Castel Gandolfo audiencja ma chara.kter .bacdz,o ka.meralny, 
in.tymny, ze względu na małą ilość wiernych. Jeszcze tego 
wieczora spowiedź. Kapitalna scena, kiedy kilku księży ze 
strojów prawie plażowych - panował ogromny upał 
przebiera się w sutanny ~ spowJada w ... sa.mochodach. 

Na drugi dzień, mimo że wstali wcześnie, spóźnili się na 
autobus odchodzący~ Rzymu do Castel Gandolfo. Na Mszę Już 
nie zdążyli. a kiedy weszli do kaplicy zastali Jana Pawła II 
modlącego się u stóp ołtarza. Maxek Mordzak, który zrela
cjonował mi owo Spotkanie, miał chyba najwięcej szczęścia. 
Gdy koledzy rozpierzchli się po k3iPlicy, a potem przeszli do 
sali" audiencyjnej - Papież raiptownie oow~ócił się, zobaczył 
Marka i ze swą uśmiechnię-tą, słowiańską twarzą podszedł do 
niego. Wziął Mai'ka pod rękę i tak w wymownym, a przy
jacielskim milczeniu, pr.zeszli około dziesięciu metrów do sa
li audiencyjnej. Wejście P31Pieża z Maruriem wywołało pio
runujące wrażenie wśród z,g•romadzonych. Na audiencji oczy
wiście rozmowa z Papieżem; MM"ek podklreśla, że Papież od
po.wiadał na każde zadane pytanie, poruszył kwestię małżeń
stwa, ~wcócił uwagę na obrączki młodych małżonków - stu 
dentów z. WSI - podkreślając rangę i wa~:tość małżeństwa. 
Każdy ind)'IWidualnie rozmawiał z Papieżem - Polakiem, a 
na pa.miątkę Jan Paweł II wręceyl zdjęcie z dedykacją i po
złacany różaniec. 

Na koniec przytoczę fragmenty słynnego wiersza Słowac
kiego: 

Pośród niesnasków Pan Bóg uderza 
W ogromny dzwon, 

Dla słowiańskiego oto \l)apieża 
Otwarty tron 

( . . . . . . . . . . . ) 
On rozda miłość, jak ·dziś mocarze 

RozdaJą broń, 
Sakramentalną moc on pokaże 

Swiat wziąwszy w dłoń. 

DARIUSZ SWIIlXIEWICZ 

odt»oru .infocm~ji segregujesz je ja 
koś. To ai odpowiada, to me, bo nie 
pókrywa się z tym, co słys:z.ałeś u ro 
dziców, a za to dałbyś gł()wę, bo m()Q 
znaj.omi, którym ufam mówią tak sa 
mo. Jest to już farkt opowjadJama s.ię 
za )akąś .ideą. Człowiek jest zawS7.e 
skaZlany na siebie, a tak.i słaby czło 
wieczek :z.awsze będzie się oglądał na 
kumpla. ,.Ty stalry co o tym myś
lisz?" A najlepiej to 2robić, co wy 
praktykujecie. Ods.Wląć to i udać że 
tego nie ma. 

w fabryce - pójd2Ji.eoie lllliędzy lu
dz.i. z tą myślą. Musicie ją szczepić 
u innych. Lnnej drogd nie ma. 

wieka dnteligentnego jest wykraczać 
po:z.a podręczniki, a nie mówić, że są 
z.łe i roz.kładać bezradnie ·ręce. Nie 
można ;zaniżać pozioanu! Należy po 
przeczkę sobie zawsze podnoołć. Nie 
można hiistorii tłumaczyć jako kolej 
nycb. :faktów po robie następujących, 
lecz o mobyoie świadomości ciągłoś 
oi historycznej. 

Wiesia: Ktoś niedawno mówił 
o ~\rzel>le autorytetu, któremu 
możn.a było ufać i śmilało 7.Hl! ndm po 
dążać. Czasem podążaliśmy... Ale 
gdzie była nas:z.a świadomość pn.ez o 
statn.ie 10 La•t? Każdy wiedział, że 
jest źle, a każdy przecież powin.ilen 
złu przeciwdzdałać. 

Genek: O właśnie, chodzi o wasze 
samookreślenie w oonej sytuacji, co 
będziecie robić! Czy będziecie budo 
wać świadomość, bo ten aiężar spa
da na Was, na przy15zlą ci.nteligencję 
techn.k:m<l i humanistyczną. To jest 
Wasze :z.adarue w kontekście tego. co 
tutatj mówiliście, że współczesne po
kolenie wychowało już takie dzieci, 
.że włosy dęba stają na głowie. I to 
jest problem kapitalnego znaczenia, 
aby zmienić w sobile ten punkt ru~pa 
trywania, aby promien:i!ować nim na 
zewn<ltrz. Jako .pr.zy.sz.li pedagodzy 
- a inżynier to też pedagog tyle, że 

Wiesia: Mnie s~ę wydaje, że poko 
lenie opowiedziało się w jakiiś spo
sób. Wsz':l-scy mów-ią o pOibrzebie od 
nowy, powstają nowe z.wli.ąz.kii. 
Romek~ Mnie się wy<iaje, że nie 

jest celem naszego życilal stać pod 
'budką z piwem. Jeżel.i będę miał 
książki ·i mateniały, to przee>Lytam 
je li te wiadomości, które zdobyłem 
- p::ze każę imtym. 

J<&nusz: Naszym :z.adaniem jest 
kształtować przyszłe pokolenie tak, 
aby nie mwiało staii'tować do swejej 
świadomości od zera. 

Ida: Powiedziałeś Romku, .,jeżeli 
będ:niesz miał wolny czas, jeżelii bę
dziesz ~ciał materiały" ... Ale to, co 
ty mówisz, jest jaild.eś tadde bierne. 
Chod2Ji. o postawę gotowości na po
znaw.aalie tych spraw, o tę oiągłą 
aktyW1!lość, ooś takiego, co zmusza 
nas do szukania. aby wiedzieć. Ja 
muszę to wiedzieć i nie ma dla Ill1l4e 
wewnętrmego uspmwied1iw1i.~ma, w 
ogóle IIl!i'e powinno ono w-chodzić w 
rachubę. Każdy człoWtiek w naszym 
kraju o tak skomplikowanej histo
ru, musi mieć już genetyczni-e zako
d()IW3!Ilą ciekawość tej historii. ZWła 
szcza człowiek mtelligootny. Studlia 
do czegoś zobowiązu}ą. To nie waż
ne czy technik, czyhumanista: inte
ligencja jest jedna. Powinnością czło 

Romek: A j.alk jest w rzeczywistoś 
oi? 

Marek: Jest ź.:le i jest niedobrze. 
Myślę, że powinn.Lśmy określić co bę 
dziemy robić. 

Ewa: Ja się czuję weWIIlę,tr:r.nie roz 
darta w tej sytuacji ti buntuję się 
przeaiwkn temu, tylko me wc\em, 
-gdrzńe ten bunt mam skierować ... 

Genek: Dla mnie jest to pewien 
-stan, takie rozdarcie, ale mam wra 
tencie, że wy na Jl'rim .poprzestaniecie, 
a powlini\m być conajmn:iej motarem 
działa.Il!il& 

Romek': Ja się już zdeklarowałem. 
Będę się rozwijał, jalk wszyscy stu
denci i będę poszerzał swoje hory
zonty intelektualne, aby pr.zenieść je 
potem na innych 

Genek: A jesteś IPE'Wien, u nie da 
aie się uśpić? 

Romk: Myślę, że jest to .sprawa 
czysto wewnętrzna . Wyboru nie moż 
na i nie woLno narzucać z .zewnątrz. 
Musimy dokonać tego ~roi. Swiado-
mi e. 

Notował .Janusz Kasprzek 
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~statnio w,szrscy ~ą krytyczni, toteż studenci nie pozo
staJą rw tyle. N1c to, ze ten krytycyzm zrodził się d o p i e
r o nl;l ~w. fali odnoyvy, nic to, że często (a raczej wcale) 
młodz1ez studenoka me ma erozeznania w obecnej sytuacji 
ani jej źródłach. 'l\rzeba krytykować - pro.szę bardzo 
kryty~ujemy, o.to dewiza jaka przyświecała np. redak~ 
torowi biuletynu Ucho stawiającego zarzuty jednodniów
ce Fa~ktor. · 

Wcale nie mam zamiaru >bronić Faktora (choć ciągle po
czuwam się do zwi~ów) w mo.mentach, gdy rkry.tyka jest 
udok~ento~~na 1 wyrasta z poczucia świadomości kry
ty.lwjącego, 1 Jest w dodatk!u słu-szna. Najczęściej jednak 
(było tak pr:zez te ·J>ięć lat wydawania Faktora) wszelkie 
opinie pozytywne i negatywne brały się albo z o.sobistych 
sympatii czy antypatii, albo ich nie było. No, powiedzmy 
prawie nie było; bo można policzyć .takie zdania jak: sta
ry, to wam !Się udało, dobre to, dobre, albo: a to do duPY· 
Konkretów zawrs.ze brakowało. 

Ostatnio znowu pojawiły !Się głosy narzekające na to 
co publikuje redakcja. Że (lni.by) telmty są oderwane od 
rzeczywistości, cże pisane uczonym językiem Ltp. Dotyczy 
to zwłaszcza ~ublikacji oo.szerniejszhcy z zakresu polity
ki, filozofii, kry;tylki literackiej. Tu dygresja: studia .to . 
okres przejściowy. Ws.zyscy o tym doskonale wiedzą. Jed
ni przychodzą, coś .robią, działają - jak to się mówi -
i odchodzą a z nimi ich "dzieło". Jest to naturalny cykl 
pokoleń, które wytwarzają pewne charakterystyczne for
my S)wego istnienia i działania. 

Fak.tor ,Jllależy" do pokolenia, l!;tóre już dawno opuś
cUo mury <UCzelni Zgodnie z teorią pokoleń pismo to po
winno Ujpaść, .roPecieć się. I byłoby to naturalne. 2e jed
nak istnieje, i cże redakeja nawiązuje dialog międzypo
koleniowy - . to bardzo dobme. W tym miejscu antago
niści m61wią: dobrze, ale dla redą.kcji, natomiast czytel
.nilk6w nie interes~e to, co "oni" tam robi!\. 

Ale przecież jest wyjście z tej sytuacjL Skoro dzisiej
si studenci nie chcą skorzY!Stać z wypracowanych wzo
rów, niech załocżą !Własne pismo, biuletyn. może inną fOJC-

(zym był, 
• czym 1noze 

byćFaktor 
n:ę dzi.ałania (teatr, balet, chld). W tym momencie kończą 
s1ę konkretne rozmowy, a zaczynają :narzekania: nie ma 
mo:mwości, brak tego i owego, nie ma chętnych do robo
ty. Ale czyja to wina? Jeżeli poprzednicy potrafili sobie 
c o ś wy;praoować, to dlaczego następcy. są tacy bealsillni? 
. ,w przeszłości Faktor ,był miejscem, w którym skupU 

su: rpo}tain;y proc~ życia intelektualnego zielOillogór:skie
~0 środo~~~ (rue tylko s~udenckiego). O jego tu.nkcji 
~ntegracyJheJ, walis.ztatowe.J, reprezentacyijnej napisano 
J'~ yv~e~e. Dużo_ .z.użyto ~uż papieru, aby opisać w.szyst
~ne m:cJatywy 1 poczynania redakcji (ukaże się mi~zy 
mnym1. na ten temat, z okazji X-lecia WSP, ksią;ż;ka pod 
redakcJą Andrzeja Bu-cka) . . MoiJliwoM deb1UJtu poetyckie
go, wymiany myśli, prezentacji ciekawych •sy1we·tek - oto 
niektóre ze spraw które ib y l y. Część studentów pamię
ta zresztą chociażby te kilika numerów wstecz i może na 
ten temat coś powiedzieć . 

.Jednak wobec •nowej sy.tuacji (nie nowej, że w k!raju 
odwilż, ale nowej dlatego, że od~o właściwe pokolenie, 
które robiło Faktora) rodzi się ref.l~sja: czym może być 
pi.smo studentów zielonogórs.kkh w .przys.złości? Czy rze
czywiście musi upaść, aby pobwiendzić tezę o pokoleniu, 
lctóre odeszło? 

Już od dawna dyskutowana była myiŚl o Fak-torze jako 
piśmie młodzieżowym, międzyrpo.koleniowym; nakierowa
nym na temaJty s,połeczno-k!ulturalno-artystyczne. Wyda
je się, ±e mógłby on spełniać rolę czasopisma (np. mie
sięcznika) młodej inteligencji zielonogórskiej. W tym miej 
scu aż prosi się perzyklad ,,Prome.teja", byłej jednodniów 
ki studentów Rzeszowa. Dziś ,,Prometej" jest pismem~ 
młodzieżorwyro wyida.wanym .plizez normalne przedsiębior
stwo wyidawnicze i dociera daleko poza Rzeszów. Dodać 
należy że pism tego rod2a1ju nie ma zby;t wiele w kraju. 
Jeszcze ~ylko ,pomorski "Jantar" i - nie licząc pism cen
tralnych - koniec. 

A więc pod ro2:Wagę: czy tkwić nadal w ramach dwóch 
uczelni (IZ czego WSIIliŻ. prrarwie Faktora nie czyta, bo te
maty ":llbyt humanistycz:ne"), narażać się na opinie mało 
>roz.garniętych i leniwych studentów (,1teksty za mądre"), 
o oderwaniu, czy fak.tycznie oderwać się od studendrwa 
(matołectwa - jak mawiają niektórzy) i pójść "w mło-
dzi ""? ez . 

Tylko czy kogoś to obchodzi? Znowu studenci powiedzą: 
eee, nudzi facet ... 

J;:UGENIUSZ KURZAWA 
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'Miłośnicy mutyki jau.owe<j -w P<>l 
sce mają Wiele możliwości ~śted 
niego koo.talctu rz muz)'lkami, organi 
zu1e s~ sporo pn.eglądów, kooklur
sów i festiwali jazzowy!Ch. Wiąże ~ię 
to na pewno z tradycyjnie już moc
ną pozyJCją !polskiego jazz.u. 

Festiwali jest Wiele, ale Jazz Jam 
boree WyrÓIŻnia się nie tylko rangą, 
aJe i cechującą ten festiwal specyfi
czną, niep>wtarz.alną atmosferą mu 
zycm~ święta. 

Ozy warto było zarwać noc jadąc 
do Warszawy, by nas.tępną poświę
cić na słuchanie muzyki? Moim t.da 
niem tak. Sobotni ikoncert (25.10.80r) 
w Sali Kongresowej Pałacu Kultury 
i Nauki miał się ro~aząć o godz.. 
20.00. Już na godz.inę przed kon-cer
tem u wejścia zaczął zbierać się 
ll"Óinojęzyczny tłum. Równie tłoczno 
było w kuluaraiCh i na salach. Orga 
nizatol'i'l.y stanęli na !pOZiomie udóstę 
(pniając kilka bufetów, <stoisko z festi
walOIWymi pamiątkami oraz punkt 
sprzedaży płyt. 

Koncert roZl{lOCzął z 'tradycyjnym 
QP6źnieniem słowacki kwintet jazzo 
wy, grający tym razem w składzie 
czteroosobowym, ;wspomagany przez 

- Pawła Jarzębiskiego (Pols.ka). Kwin
tet wsJPierał również wokalista Peter 
Li[pa. Ten czołowy czechosłowacki 
zes:pół grał muzykę dobrą, lecz nie 
rewelacyjną. 

Następnymi wykonawcami byli 
muzycy big bandu Uniwersytetu Wis 
eonsin (USA) pod kierownictwem 
Johna A. Radd.a. Miłym zaskocze
niem dla uczes·tmków koncertu była 
krótka przemowa szefa zespoŁu, któ 
ry wydaŚ'Ilił łamaną polszczyzną, że 
jego babka była Pollką i oni JPr.zyje
chali teraz grać jazz dla polskich 
braci i sióstr. 
Młodzi muzycy wypadli świetnie 

prezentudąc ciekawe aranżacje jazz.o 
wych standal'ltów. Zespół ten był cie 
kawszy>m wydaneniem sobotniego 
iko.noertu. Gościnnie z muzykami ze 
Stanów wystąjpił Jan Ptaszyn Wró
blewski. 

Po przerwie zagrał radziecki zes
pół Henmana Lukajanowa ,,Kandas". 
Pewną rozterkę wśród public=ości 
wywołały wiec.zOII"owe stroje Rosjan, 
~czególnie na tle nieodłącznej bia
łej czapeczki, występującego przed 
nimi Pta.szyna, ale co kraj, to oby
czaj. Muzyka tego zespołu została na 
grodzona rosy&.sko-angielskimi okrz.y 
kami aplau?JU, co jednak nie ~łynę 
ło na rozluź.nienie radzieckich muzy 
ków. 

UkOII"onowaniem sobotniego kon
certu był wy!Stęp Extra Ballu. Muzy 
cy tego zespołu potwierdzili pochleb 
ne opinie panująoe o tym zespole, po 
w.stałe w trakcie słynnego już tournee 
po USA. Koncert skończył się jUŻ w 
niedzielę. Warszawskie kluby jazzo
we i studenckie oferowały dalsze pro 
gramy muz.yczme. Wybrałem Cen-tral 
ny Ośrodek KJUl.tury Studentów UW 
"Hybrydy", głównie ze względu na 
występ Zbigniewa Namysłowskiego. 
"Hybrydy" pę'k:ały w szwach. Rzesza, 
głównie studenckich miłośników jaz 

2lU, również w składzie międzynaro 
dowym, zalegała "N.Szetkie siel&enia, 
schody i !JlOdh:lgę. Mimc> sprawnie 
działają~j ~yllwji w kllibie by-ło 
gęsto• Od dymu. Sprzedawane na bu 
telki wino potwierdzało porzeka&o, 
że bez gaz.u nte ma ja7lZU. 

Kolejne W'YS'tępy "Qua 44", kWin
tetu Kazimierza Jankiszy, zespołu 
Namysłowskiego ~ "Air Condition" 
orarz JamtSza Mu.niaka przeciągnęły 
się ®szóstej rano. 

Na s<>botnim jam session w ,.Hy
brydach" używaj,ąc jpOplllamego wy 

JEDNA NOC 

rażenia s:pontowego _,.'klasę dla &iebie 
stanowił" Zbigniew Nam~wski. 

·Muzyka jego nowego ~polu spraWi 
la, i.i zzpęc.renie i sen minęły pozwa
lając wysłuchać Ewy Bem. która z;a 
ś,I>iewała korzystając , ze znakomitego 
ak<Jm~paniamentu "Alr Conditicm". 
Brnąc przez sterty papierQ!ÓJV i 

butelek, uwaiai~. by nie lllldlpną~ 
na pijanych lub śpi,ąocych "umirowa 
nych w ja.zz.ie", wyszedłem z $lu bu. 
Pociąg do Zielonej Góry od.c.hodził 
o 6.54. 

JERZY KaznANOWSKI 

na JAZZ JAMBOREE 



2!1 września 1965 rokru w Zielonej 
Górze powołano do życia pierwszą 
wyiszą uczelnię - Wy.ższ.ą Szkołę In 
ży:nierS<ką. W dniu •dzisiejszym uczel 
nla .kiS:zl!.ałci pr.zyszłych inżynierów w 
.10 specja1nościach w rama·ch pięc1u 
kierunków: elektronika, budownict
wo, inżynieria i ochrona środowiska, 
mechanika i zarządzanie przemy
słem. Nad właściwym przebiegiem 
procesu dydaktyczno-wychowawcze
go 3 t)"sięcy studentów {w tym 1600 
słuchaczy studiów dziennych) •Czuwa 
300 osobowa kadra naukowa, wśród 
l<:tórej jest 8 profesorów, 25 
docentów (9 habilitowanych), 70 
.adiunktów i wykładowców ze stop
niem doktona i 132 a'S)'Sten.tów. Mają 
.oni <b swej d~z.ycji wraz. z ża. 
karni 78 laboratoriów wypo;sażonych 
w n,a.)nowocz.eś.n.iej.sz.y sprzęt. .Tego 
wartość wynosi 143 mln 374 tys. z.ł. 
W tym roku na zakup nowej, nie
-zbędnej aparatury prze=acz.oqo 14 
mln z.ł. Natomiast na'kłlady na dzia
łalność naukowo - badawczą podnie 
siono do kwoty 30 mln zł. 

Najstarszym inst)"tutem WSI jest 
Instytut Elek<trotechniki (tyle samo 
liczy także Insotytut Mecha,nticz.ny). 
Pięnaście lat temu na pierwszym 
roku stuodiowało zaledwie 44 sŁucha
czy ełek.trotechniki. Obecnie kształ
ci się na nim 300 osób w dwóch spe 
-cjalnościa,ch: Automatyka i Metrolo 
.gia Elalctry>ezma oraz. Przetwarzanie 
i Użytkowanie Energii Elektrycznej. 
Godnym podkreślenia jest fakt, że 
w ubiegłym roku akademickim mu· 

Fot. J. Kasprzak 

ry ,uczelni Qpuścił tYISięcz.ny s.tudent 
Instytutu Eleldrotechniki. Wiele wy 
różnień i nagród z.dobYJ)i również 
słuchacze tegoż instytutu, by wsporo 
rnnieć medal Primus I[),ter Pares Sta 
nisława Zaleskiego, srebrną odznakę 
Maxima Cum Laude Krzysztofa Ur
bańskiego czy srebrną odznakę im. 
M. Kopernika Marka Filarskiego 
Wśród sukcesów spa·rtow:rch godne 
odnoto·wania są v-ce mistrzowskie ty 
tuły FolSiki w Ka.rate - Shotokan Ma 

Piętnastolatka 
riusza Romińs.kiego i w szybownict
wie Krzys21tofa P iotrowskiego. 
Wyższa Szkoła Inżynierska utrzy

muje od wielu lat przyjacielskie kon 
t a'kty z. licznymi ·uczeln iami w kra
ju i za granicą. Rozwijane są kontak 
ty m. in. z. Folitechniką Wrocławską 
i Technische Hochschule w Ilrnenau 
(NRD) oraz. Moskiewskim Imtytu-
tem Energetyczn.ym i Wyższą Sz.ko. 
łą Inżynierii w Budapeszcie. Owo
cem tej W.Yimiany naukowej są licz
ne w sopóline opracowania, badania, 
sy;mpozja i kOillferencje. 

Intensywnie zacieśniane są więzi 
uc;:.elni z. prz.emy.slem. Porozumienia 
w s.prawie wymiany naukowo-'bada
wcze.j podpisano dot)"chcz.as · re Zjed 
nv>::ze:1iem P:7emysłu AutOiffiatyki i 
Ap:uat·ury Pomiarowej ,,Mera" w 
War:.-:~s:wie, Wiełk~lską Fabryką 
Maszyn Elek·trycz.nych w Poz.naniu 
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a także Lubuskimi ZakładamiApara 
tuTy Elektrycznej "Mera-Lumel" i 
nowo powstałymi: ;,Polon", ,,Unitra 
Elektrim", "Intera tomins trumen t". 
,,Co,brabit" w Zielonej Górze. Wiele 
gotowych, cennycil projektów zgłosi 
ła S7Jkoła w Urzędzie Paten<towym 
PRL. 

Na inauguracji nowego rokiu aka
demickiego 1980/81 Rektor WSinż., 
prof. Tadeusz Biliński, mówił o doK:o 
nania~ i planach ucz.elini. Podkre
ślił jej trwały związek z. życiem, go
spodarką i nauką regionu łubuskiego 
a takie kraju. W cz.asie uroczystości 
wicewojewoda zielonogórski, R?
muald Wrz.ys.z.cz.yński, udekorował 
g.ru,pę nauko·wców odz.nacz.eniami 
państwowymi. Krzyże K.awalerskie 
Orderu Odroodzenia Polski otrzymali: 
prof. Michał Kisielewicz, doc. doc. 
Bolesław Lenart i Karol Mazur. Dwa 
naście osób otrzymało srebrne i brą 
z.owe Krzyże Zasługi. T.Yituł honoro 
wy "Zasłużony Nauczyciel PRL" 
otr.z.ymał prof. Andrzej Bydałek. 
Wręcz.ono także odznaki "Za zasłu
gi w rozwoju województwa zielono
górskiego" oraz. medale "Za zasługi 
dla miasta Zielonej Góry''. Obecny 
na inauguracji wiceminister Nauki, 
Sz.kollllictwa Wyższego i Techniki 
prof. Bolesław Jakowlew, udekoro
wał nagrodzonych ministerialnie. 
Prorektor WSI, ;prof. Marian Ec!kert, 
wręczył wyróżniającym się &tuden
toun na:grody i odznaki "Summa 
Cum La'UJde". 

ZBIGNIEW ROSZCZYK 

PRZEMYŚLENIA 

... i czyż warci są życia, 
kt&rym brak doń sity? 

(Tetmajer) 

Warci? Nie warci? 
Krzy,sztof :Nie. Precz. z. wegetaeją. 

Albo inaczej: ;,Młodości dodaj im 
skrzydła". 

Bożena: Nie można udzielić na to od 
powiedz.i. 

Zosia: Warci, jednak warci. 
Marek: Nie. 
Mirella: Nie nalC.Zy nikogo zmuszać 

do życia. 
Jacek: Warci życia są w5z.yscy, któ

rzy się urodzą, a że niektórym 
cz.asem brak siły życiowej, to nie 
ich wina, tylko ludzi, .wśród któ 
~ych żyją. 

Dominik: Nie są warci. 
Ela : Trzeba im dodać sił. 

Ty: ............. *) 

Małgorzata Pycior 
• IW,pisz własną deklarację 
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KOLEJNY, DZIESIĄTY 

ROK 
W Wy~ Sz.kole P~agogi>C7Jnej 

w ZdeliOin~j G6rz.e r~zął się kolej
ny, dz.ieiSdąty j.UlŻ lidk: akademie !ci. Na 
uroazys·tą dnarug'll~raqję przybyły wła
d,z.e wojewód7ltlwa i miaJS<ta1 delega•cje 
Oll'g8111~i społ002lil)'()h ~ mł.odiZietżio
wyrch, praJCOWIIlicy !nailllk<liWii li Situden
oK Po oo~iewanilll hymruu naJrodowe 
go głos zaibrał R~k<tor WSP, prof. dr 
Jan Wąsidki, który powtirt.ał ~ebra
nyJCh. MliiiluJtą ciszy ucz.coono pamięć 
zmarłego dra MalrJan Pmygody, do
t}'IC'~zawwego seklretalrrl.a Komitetu 
U!C!Zelliiliahego PtZPR. PrOif. Wąs-Leki 
potdllor.eśtił w swym wystąlpierui u, że 
nnwy ~rQik aJkademiiCk:i bęldtlie w życiu 
uarelini rokiem s2lozeg6Jinie wamym ·i 
UJI"<<C'Zy'Stym. Mida bOIW.ielm 10 lat od 
ch'wtli powołaiilda jej do dz.ilałalnoścli. 
Wy•ŻS<Za S~a Pedagogiczna wyiksiZ
tałciła już :kilkurt:ysdęcUJ.ą !kadrę dła 
lubus!ltiej ośWiialty li kiulitury. O właś
CILwy poziom 111auiCtz..all1lia dba iliczma 
kadlra 1Ilaulk:~ydaikltyi07Jlla•, .wśTód 
kltórej ::llnaj'dude się m .<iln. 5 pa-meso
rów li• 27 docenJtów (,w tYJ!Tl 14 haibi[i
tdwalnych). Uczelinńa odg,ryfwa oora!Z 
więlk=ą ll"olę w riyciu ~reg•ionu !Iubw;
~? a. talkże kradu. Nagirody i wy
r67l!1lleaua •WyJk!ŁatlowcÓiw ó. 5'Wdenitów 
są ooraz częstsz.e, by wspomnieć o 
sukcesie .chóru akademickiego 
stUldeneklej ~ednodniówki Fak~ 
tor" ozy tt.}"tuły ll'nli5ltwowskie kosrzy
ka'l"ek i !PłY1Waik6w. WI'Zirasta zailn'tere
oowan.ie alkademilków ll"Uichem nauko
wym, kulllwraltnym ~ sporttowym. Na 
O?óną Wicroę 1400 słit.rchactz.y, 800 'L 

~ za~a"ilow8111yJCh jes.t lbezpośred
na? ~ ~óinych roranach pracy s<tuden 
ckieJ _ 1 I!)OZastuden.cikiej. Wiele prac 
na II1ZeCZ s wojego Śl'odowiska \Wyik]o
nu.j~. ta.krże żacy p<*iC'Ul5 waikacyjllled 
aJticJ[ AIMA. 'Pil"awad.zą miiil.. bak:łCI!Illi.a 
n<~JU~kiowe, są WY\ChOwawcattn:i. 111a kQl'() 
niach i obozach, a także 1wspornagadą 
za!kłady prodJUilocy;jrne w .raiiilach Stu
dencikich lP!ralk!tyk Rolbotlnilczy.oh. 

P·o .wystąpieniu Rekitora il.astąpdła 
uroozy&ta immaQI'ykulacja. 340 stu
d~ów pierTWS<zeg.o ll"Olru !Złożyło ślu
bowanie, a najl~si otrzy
mali rz .rąlk [pll10rekitorów doc. Mari.i 
JaJk:OWiidhle!j d. doc. Klrz.ys~t<xfa K<amy
ńs:kiiego, mtle!ksy. 

Głos a.albrał Po:v..ewo.ciniozący Rady 
U~linianej SZSP, Rom8111 Sta.oho
~k, ldtóry mówił o IP9Wilrmości.ach 
stt'llden::tów ~obec alk!tuaJn.eij syJtu·acji 
w lk!raJiU, wa.ęlm:zym •uallcty;Winien.iu śro 
dOWlislk<a a!kade!milokieg·o l()rarz o rzJbUża 

jCVoej się 'ka.m[pam.i.i, spraworoawceo 
.....wylbwczej .SZSIP. ZY'QZ.ył także no
w.o lllllianowa111ym słuchaczom wielu 
S'Uikcesów 111.a studiaiCh i w życiu .oso
bistyJm. 

W czasie uroczystej inatl$lracji wrę 
c<z.aruo taikże ctlmaCZ€mlia pańs<twowe 
r-egdinalne ·i ministteriaLne. I talk iRada 
Pańsltiwa IPolslciej Rzeiczy[p<O'Spolitej 
Luldowej prrzytl.lllała 6 złOity>ch i 1 brą
zowy Kmy·ż Zasługi. Alk.łiu de'koraocji 
dokiOinai wicewojew,oija IZ.ieil:on.ogórs·kd 
Edwaro )fładikiewkrz.. Nagu.-ooy Miill.is~ 
bra Nawki, Si2Jklotniotwa Wyrżs>zego i 
Tecłm~ki otrzymało 13 praoown.ilków 
naJUilrowy;ch. :Ponadto Kolegiulm Reat
tornkie WSP pmyznało 69 !Wyn-M.nień. 
25 wyll"Ó:imiający;ch się IW praJCy spo
łec7lnej studenitÓIW obrzymaŁo· z .rąk 
Rekitora tnag~r<Ody. 

·P.o dclroracj~ wyl!"6.ilnionyJCh doc. dr 
?J'ładysł!IIW. KOil"ICZ 1Wygi0$ił wy1kład 
mauguracyJny "RO'Lwój ... Ziem Za
chodnich w 35-leciu PohSki Ludo
wej". 

UII10'CZy\Sltą .i!naR.Igurację rdlru alkade
miodkiego 1980/81 iUI!końozyło tradycj'!j 
ne "Ga<Uideamus .igJi'tu!I"". 

ZBIGNIEW ROSZCZYK 

STUDElii A ZDROWIE 
(konkurs) 

Zarząd Wojewódzki SZSP :i Stu
denoka Agencja Fotograficzna ogła
szadą ogólnopolski ikonkUII".s. fotogra
fi<cznyna temat: ,.Student a zdrowie". 
Regulamin 'k01111k.ur.su: 
l. W Ikonkursie mogą brać udział 

tylko studenci. 
2. ilość prae nie jest ograniczona 

[przyjmowane będą jprace poje~ 
dyncre i zestawy. W wypadku 
zestawu należy także załączyć 
.schemart: układu oojęć. 

3. Nald.syłać nałeży ty;lko prace 
czarno-białe. 

4. Fomnat uijęć od 24 x 30 cm i 
wzwyż. Pralce na•leży \Przesłać nie 
oprawione i nie na'klejone. 

5. Pnce należy opatrzyć godłem i 
dowolną licrobą 3--cyfrową. W za
klejonej koper·cie opatrzonej ta
lkim samym godłem i licZibą po
dać dane personalne (imię naz
wisko, adres, ucz.eliilia, wydział, 
lkierunek i rok studiów). 

6. Prace w sztywnym opakowaniu 
należy nadsyłać do dnia 30 mar
ca 1981 r . (decyduje data stempla 
:poC2Jt<Owego) na adres ZW SZSP, 
65-034 Zielona Góra, ul. Wester
platte 30. 

7. Rozstrzyg.ni~ie konkursu nastą
pi dnia 10 kwietiilia 1981 r. i 
1\liwieńcwne wstanie rozdaniem 
nagród na wystawie pokonkur
sowej. 

8. Nagrody: I - 2.000,- zł, II -
- 1.500,- zł, III - 1.000,- zł, 
oraz IZa ~ajciekawszy z.estaw 
1.500,-. 

9. Organizator.zy zaJStrzegają sobie 
prawo do innegopodziału nagród. 

10. Nadesłane prace przechodzą na 
własność organizatorów. 

komisarz konkursu. 

FAITOROWY OBIEKTYW 
Pó.enwsza edyoja konJrursu o laur 

"Falkttoroweg·o ObiektY'V"U". 

Korn.isda Rropag8111dy 1 S7nwleń Za
ll'zą.diU W<Jdewódz.kieg<O SZSP, Rek:la
kioja Sltudendkiej jed<nodmiówacl Fak
tor i Sbudenoka Ag.en.cja Fotegr~ 
na ogłaszają klankuro fot<>g~raf.iozm)J 
o lau'l" "FaJkiborowegK> ObieikJty:wu". 

Bęl:l.2lie on roczst.rzygnięty w dwóch 
tkategociach: 
l) Za nadoielk:arwSTZy debiut prasowy,. 
2) Za !MijbardiZiej :ilnlteres.ujące publi

kacje dla fotoreporterów sbudenc
ilcilch po debiucie. 

Zasady k0111lkUII"oo: 

l) Ud>ziai w krmlnusi~ illliOgą brać 
tylko studenci "Zielonogórskich 
wyższyoh szkół. 

2) Pienws.za edycóa, oot>ttanńe ro7JSo"brzy
gnięta w 'lutym 1981 a'. 

3) W konk:ul1S•ie biorą cudział zdjęOia 
aMystyJC2llle i TeporlaŻ<lrwe, fo'to
.gramy po.jedyncre i cykle. 

4) O'bo'k altiraJkcy;jnych nagocód, ~ta
ną przyznane syiJllibiolilc.zme laury 
"Falk'torowego Qbje'kitj'IW'U" i dy
plomy. 

5) Prace należy nadsyłać na adll"es 
Zanządu W()jewódaJkiego SZSiP. 
65-034 Zde1ona Góra, ul. Bohalteró~ 
WeiS!terp:l.a.tJte 30 rz: dopiSkiem .,Fak
ltorrO!wy ·obieklt" 

IIOWY RACEMUS 
W Zieloned Górre 1"0.7lp0Czął działał 

ność reaktywowany Dysk.usyjny 
Klub Filmowy "Reoomus II". Głów 
nym zadaniem DKF-u jest upo
wszechnianie kultury filrmowej we 
wsz1st'kieh środowiskach, mpoznanie 
z historią i współczesnością kina w 
Polsce i na świecie. W ramach coty 
go~io~ycJ: spotkań odbywają się 
proJekoJe fllmowe, 'SipO'tikania z twól"' 
cami i krytykami filmowymi. Do
tych~ kiiiloanani obejrzeli m.in. 
"C~ow1eka .z mal'muru" Andrz.eja 
W~Jdy, ,,Zwiereiadło" A. Tarkow
skiego oraz z.estaw filmów dokumen
talnych Maocelego Ło.zińtskiego i m. 
DKF "Racemu.s .II" rpatronuje studen 
ooi :klub ,,.Za tern", PPRF, .w.DK i 
ZW IZSMP w Zielonej G6rze. 

Z. L 

REMONTY W lASZYCH 
UCZELliACH 

W Wyriszej Szkole l'llŻYIIlierskiej w 
tym Toku na remonty i inwe&tycje 
wydano ponad 9 mln 310 tys. zło-
tych. W czasie wak~i wyko-
nane zostały prace remontowe 
i malarekie w domach studenckich. 
Nową elewację otrzymał bu-
dynek główny ucze.lni ora:r; 
dydaktyczny znatidudący się przy Al. 
Ni~egłości. Sale wykładowe i la 
boratoria otrzymały nowe nie?będne· 

Ciu dalszy na str. 19 



Co słychać w ruchu 
lealralnym.? 

Udział w Forum wzięli przedstawi 
ciele teatrów z.nanych i .mniej zna
n ych, z dużym dorobkiem arty&tycz 
n ym na swym koncie i zupełnie mło 
dych niedaW!I1o utwor.z.onych. 

Tak więc .można tu było spotkać i 
wysŁUJchać łuldzi ze znak01mitego te
:atr.u "8-;go dlllia" z POZlllania, z "Pro 
wirorium" i ,,Gr\.liPY Chwilowej" z 
LUiblina, :z. gdańskiej "Jedynki", wro 
cławskiego "T ... w ... A" itd. 

Jednym słowem ZJjechali się mło
dzi twórcy <teatru z całej Pol&ki a 
ich $potkanie stało się 01.'-!:azją i pre 
łeksrtem do przedyskutOIWania, prócz 
bolączek i problemów rudlu teatral 
nego, spraw dotyczącYICh życia stu
denckiego w ogóle. 

Dyskutowano więc kwestię nowe) 
iwor:z.ącej ·się organizacji studenckiej 
.a m ian OIWiC'ie NZS, przeprowadzono 
:rewizóę działalności Sltarego SZSP. 

W związ.kiu z syJtua.oją oraz ostatni 
mi .wy;darzeniami w kraju a tym sa
mym zmianami w organizacji życia 
studenckiego wyniknął nowy pro
.blem, a mianowicie problem mecena 
tu dla teatru; SZSP czy NZS? 

Wiele teatrów zu:pehnie otwarcie 
wy;powiadało się, iż SZSiP jako me
.cenas, doty.chczas nie •spełniał 
ich oczekiwań, ~yż niestety nie jest 
i ni.gdy nie był autentycznym obroń 
eą ich interesów, a świadczy o tym 
.mnóstwo :z.darzeń, których oczywiś-

Ciąg dalszy ze str. 18 

urządzenia i pomooe. Wyremontowa 
no ponadto _klUiby studenckie, salę 
gimnastyczną ora!Z: salę konferencyj 
ną. Prace te wykonała ~upa renlf>n 
towa WSI, której wydatnej pomocy 
udzieiliło KPIRB i ZPRI. Wiele prac 
porządkowo - CZY'Stościowych wyko 
nali także sami studenci. Z nowych 
:inwestycji, ro~ęto budowę sto
łówki akademickiej war•tości 3 mln 
7.łotych. W chwili oddania jej do u
żyłJru będzie ona mogła wydać dzien 
nie 1400 obiadów. W realizacji. jest 
róWI!lież budynek laboratoryjny dla 
Ip.styttutu Inżynierii i Och!'ony Srodo 
wiSk a. 

W W~ej Szkole Pedagogi'C7.11ej 
większość prac z.akońc:z.ono już w 
sierpniu. Kapitalnymiremontami ob
jęto min. Zakład Gernnanistyki, Za
kład Filologii Rosyjskiej, sale audio 
wizua.line dla WydziaŁu Humanistycz 
nego i Studium Wojskowego. Nową 
instalację elektrycZI11.ą i wystrój 
wnętrz otrzymał Zakład Wychowa
nia MuzyCilJ!lego. W nie1Jbędną atpara 
turę elektryczną i technic:z.ną warto 
~i 3,5 tm.ln ;złotych wyposażono Za
kład Fi!Zyiki i Techniki. Pracami re
montowo- porządkowymi objęto tak 
i:e Hotel AsystenCki. Ogółem w WSP 
na remonty i inwestycje wydatkowa 
no poi!1ad 8 :m1n złotych. 

Z. ROSZCZYK 

cie nie omieszkano na Forum pn.y
wołać i rwytknąć. 
Choćby sprawa ,.8-;go dnia" 1 

kr.z.ywidzącym doń stosUil'lkiem ze 
strony prasy, szczególnie zaś studen
ckiej. 

Na faikt wYIDaZail'lia ze wszystkich 
tpubli!katorów świetnego teatru, 
!Wielokrotnego laureata fest iwa-
li teat ralnych oraz laureata 
WIS.Z)'IStkich nagród TrzeciiCh Konfron 
tacji Młodego Teatru, SZSP nie re
agował, mimo licznych próśb i inter 
wenc~ji Rady Programowej, która 
próbuJąc pr.z.eciwstawiać się takiej 
sytucroji nie tylko nie znalazła zrozu 
mienia u w))adz organiza-cji lecz za
częła wy.czuwać twor.z.ącą się wokół 
siebie jak 'i ·całego ruchu teatralnego 
atmosfer~ niechęci. 
Zrywanie przez o11ganizację (SZSP), 

bez IP<>dania istotnych powodów, 
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Geiger pop iera z asadę wyłąJCzen' a 

czynnika komeocjalnego ze studenckiej 
turystyki. Ułatw ienia w:prowadziła mię 

dzynarodowa l egitymacja studencka 
(International Student Iden.tity Card), 
p<.JiPro:ez posiadanie której otrzymuje 
się wiele z.nilżek. 

W numerze drugim tematem wiodą
cym była Konferencja Egzekutywy 
Międzynarodowego Związksu Studen
tów, która odbywała s ię w dniach 
16-18.11.79 r. w Pradze, oraz imprezy 
towarzyszące temu wydarzeniu w ru
chu studenckim. 

W stosunku do poprzedniej konferen 
cji w Nikozji (1978 r .) obecna miała 
trochę zmienioną formę. Charakteryzo 
wała się intensywną pracą podczas po 
siedzeń 1plenamych oraz wielością od
rębnych spotkań, konsultacji poświęco 
nych Slpecyficznym problemom pootępo 
wego ruchu studenckiego. 

O wy-nikach pracy sekretariatu MZS 
w okresie między konferenc jami poin
formował w swoim artykule przewod 
niczący Mirosław St~Wan. W danych 
statystycznych wyglądają one następu 
jąco: 115 spotkań, ponad 1600 wyda
nych dokumentów, 150 przyjętych a 
194 wysłanych delegacji, zorganizowa
nych lub wspartych 81 wydarzeń. 

W !Ilumerze 5/6 :z;.amieszczono relację 
24-letniego studenta inżynierii maszy
nowej Francisco Baltazara Cam.pooa z 
Salwadoru a;atytułowaną "Ucieczka od 
śm~erci" (&eape from death). 

25.10.78 r. wracał do stolicy po k ilku 
wolnych d·niach spędzonych u rodziny. 
W czasie podróży patrol Gwardii Naro 
dowej zatrzymał autobus. Francisco 
był jedynym studootem wśród pasaże
rów. Wstępne przesłuchanie przesz€dł 
w barakach w La Unión. Zakończyło 
się ono ciosami w jądra. Po· przewie
zieniu do baraków w San Miguel prze 
szedł przez dalsze tortury. Po kilku 
skokach na żołądek traci przytorruność. 
W siedzibie dowództwa Gwardii traci 
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ikonta'kltów z licznymi ośrodkami 
tea tralil1ymi 2la granicą, które wyka 
zują zain teresowanie dla niewątpli
wych wartości uaszego teatru stu
denckiego, jest .również niewythmna
czalne itd . irbp. 
Skąd ten dras.tyczny rozłam mię

dzy lu.dilmi faktytCZ111.ie tworzącymi w 
orga111izacj i, a ludźmi decydują-cymi 
o niej? Cz.ęść -teatrów wyra!Z:iła jed
nak .swoje zadowolenie z mecenatu 
SZSP oraz. chęć JPOZ.OStania pod tym 
mecenatem. 

Dyskutowano .p.roble.m grup teatral 
ny.ch ·działając)'ICh w mały;ch ośrod
kach a'kademi<Jkilch, gdzie NZS jesz
cze nie JPOW.Stało ,a ozasa•mi nie ma 
nawet nadziei na jego powsta111ie. W 
tym WY)pa<dku teatr :z.byt ·dużego wy 
boru nie ma, .gdyż albo przyjmie po 
nownie mecenat starej organizacji, 
albo w ogóle m-ezygnuje z mecenasa. 
Znaleźli się i ta<:y. 
Choć 2'ldan ia były różne, a dysku

sje bur.z.liwe, W'SZY'SCY zdawali sobie 
sprawę z tego , że n ie mo2ma dopuś 
cić do rozłamu w .studel1lCkim ruchu 
teatralnym oraz zgodni •co do tego, 
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znowu Ś>wiadomo.ść podczas tortu.rowa 
nia gumową pał·ką W<pychaną do od
bytni<:y. W ciągu kilku następnych 
dni zmieniał się repertuar tortur: od 
prz.yw iązy.wania lodu do genitaliów, 
zastrzyków wyniszczających organizm 
po tor tury psychiczne. Pewnego dnia 
opra wcy obiecali mu śmierć. "Well. 
today yO'U'll d i€", ponieważ nie chciał 
wydać or.ganizacj i podziemnych, do 
których podob.no naleiał. Po wstrzyk
nięci u jakiejś cieczy wystąpiły u nie
go obj awy agonii. Mordeocy wywieźli 
jego i kil•ku innych więź.niów w takim 
samyrrn staJnie za miasto. Pomiędzy 
nich włożono dynamit. Francisco w 
międzyczas i e zdołał odzyskać przytom 
no.ść i oddalić się od ładunku wybu
chowego. Po dotarciu do pobliskiego 
m iasteczka skontak>tował się z krewny 
mi, a po kilku dniach pop.rosił Amba
sadę Meksyku o azyl. 

KRZYSZTOF MALTA 
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Rys. A . Moczydłowski 

że bez ~lędu na mecenasa, na ja 
kiego zdecydują się !POSzczególne te
atry, Rada Programowa musi pozo
stać vw;pólna 'Cila wszystkich. Wybra 
no więc nową rw.s,pólną Radę Progra 
mową, udzieliwszy '\.~przednio absolu 
tori'um starej , oraz uchwalono nowy 
statut. 

Tak s'ię złożyło, że ,pierwszy dzień 
Forum tj. 26.10. <był pią'tym dniem 
głodówki wrocławskich kolejarzy. 
Nie był to fakt obojętny lud.z.iom 
7€roma.d.z.onym na Forum. Do straj
kujących kolejarzy wysłano delega
cję .z d~szą podpisaną przez. wszy 
stkich uczestników ForuiJD. 

Z treści depeszy wynikało, ii mło 
dzi twórcy teatru w pełni soli:daryzu 
ją się z głodującymi, oraz wyrażają 

!Przekonanie·, że w sprawach spornych 
między narodem a .władzą, racja le
riy ;zawsze po rstronie narodu. 

Postawy, wyip()wied.z.i oraz ogólna 
atmosfera panująca na ostatnim Fo
rum Młodego Teatru świadczyły o 
prawiCiziwyro zaangaiźowaniu twó!'
có~ kultury studenckiej w sprawy 
polLtyczne naszego kraju. 

MARIA SIDORSKA 

Jeda'lYIITI z wielu zadań fotografii 
jako gatunku sztuki jest dostareze
nie określonych wrwreów i wartości 
~ycz.nych. Warunkiem zrealizo.wa 
nia takich zamierzeń jest wysoki ·po 
ziOIJD antystyczny i techniczny foto
grafii. Nawet wartościowa koncepcja 
musi być wspama IPQIPrawnymi umie 
jętnościami warsztatowymi. Takie 
błędy jak niesoczysta czerń, zła kOIJD 
pozycja, brak ostrości, niewyplamko 
wanie i złe wysuszenie równoznacz
ne są z dySkwalifikacją obra7A!. 

Przy założeniu poprawności techni 
crzmej o wantości pracy de:cydude prze 
de wszystkim jego treść. Powinna 
być ona odbiciem osobistych upodo-

mie:m, że 'l)rote.z.a, że wieżowce w 
Stanach, odbłyski na szkle, nogi na 
schodach lub .ginąca w słabiutkiej 
czerni martwa natura mogą wzr~
szyć ... 

Ale fotografia zamiast taniej sen
sacji JPOWinna nieść czerstwość 
spojrzenia na wszystko, co nas ota
cza, powinno przynOISić dreszcze nie 
pokoju twórczego, lawinę pytań i 
wątpliwości <lo rozstrzygnięcia. Win 
na uderzać w .naJS prawdaani obnaża 
jącymi kłamstwa, brud i łatwiz:nę. 

Nieporozunnieniem jest równiz:: 
eksponowanie próby fotereportażu 
na temat pracy twórezej artysty-fo
tografika, Cz. Łuniewicza. Fatalny 

"0 świadomości 
fotografowanio'l 

bań ,przeżyć autora oraz stanowić 
odzwierciedlenie spodrzenia na ota
czającą r.z.eczywistość. 

Jan Sunderland, człowiek prawdzi 
wie mądry, powiedział: "Fotografuj 
tyJ.ko to, co ci si~ podOiba albo co 
cię interesuje. Ale zważ., Żie van 
GOGH potrafi wziąć za .temat obra 
zu stare buc~ki i ~worzyć z nich ar 
eydzieło". Słowa te są protestem prze 
ciwko bezmyślnemu ,,(pstrykaniu", 
przeociwko fotografowanilU be'l. kon
cepcji, idei. 

Każlde- działanie musi si~ opierać 
o pewną śWiadomość. Stworzenie 
obrazu fotograficz.nego wilnno być 
początkiem ciąg.u logicznego, którego 
efektem będzie odbiór treści niesio
nych przez tę ·pracę. Stwarza to mo 
żliwość !kształtowania postaw i po
gJ.ądów odbiorców. 

Andrzej Osęka we wrześniowym 
"Pegazie" mówiąc o WISpółczesnym 
meblu :polskim (roz.prama o rodzi
mym w-zornictwie użytkowym) skar
żył się na ubóstwo wa.oroów estetycz 
nych. Swiat, w !Qtórym żyjemy .zarzu 
eony jest tandetą i lkicze:m. Brzy-dka 
od.z.ież, niefunkcjonalne miesikania 
i meble, róiowe płoty na wsi pols
kiej, l'Ukrowa fotografia uśmiechają 
ca się buziami brzdąców na "tygry
sich LSkór'kach". Mdły koszmar. 

Powinna w to wik.roczyć ,fll'Zidra
wiająca" fotografia. 
Wrześniowa wystawa grupy fofo

grafic.mej "Nadodrze" stwarzała 
owo "uZldrawiające" wejście w ży
cie. Piszę - stwarzała - g:dyż szan 
sa ta nie zo.stała wykoJTLystana. Brak 
myśli pJ;zewodniej wystawy, logicz
nych zwiąlików pomiędzy tematami 
fotogramów, przylfladkowość w roz
mies2lCZeniu fotografii oraJZ wątpliwe 
wartości ariYJStyCZine i estetyczne są 
potwierdzeniem m()jego sądu. 

Konia z. rzędem temu, kto zauwa
ży prawdopodobne związki między 
omszałymi butelkami, poi1tretami 
dziewczyn w ciemnych ramkach, 
butelkami z mlekiem, łydkami dziew 
częcia i jeldno lUb trójno:gim pija
kiem drzemiącym na ławce. Rozu-

poziom ·teclm~czny, bralk koncepcji 
łączącej pos21czególne fotografie sta
wiaJą pod znakiem zapytania decy
zję jury Konkursu wyrM.niającą tę 
pracę. Zasadność w tym miejscu lu
dowego -pr.zysłowia "Na bezrybiu i 
rak ryba" oczy,wista. 

Prace kolegi Kasprzaka, k,tóre mo
gły się [JO'Clobać (w innym klimacie), 
giną w sąsieldztwie rotogramów au
torów o skromniejnych możliwoś
ciach. Smiem twiendzić, rże sens 
awizowania takiej wystawy · tkw1ć 
powinien w możliwościach pr.zekaza 
nia pozyrty;wnych wartośei szerokim 
warstwom społeczeństwa. Rol~ taką 
mogła1by ~łniać właśnie grupa 
"Nadodrze", której wr~cz obowiąz
kiem winna być działalność zwią'l.S
n.a z Ziemią Lubuską. Na naZJwę, jak 
ona naz.w.isko trzeba zapracować. A o 
dz·iała·lności tego ty!PU nie trzeba ni
kogo przekonywać .. Zaś OIP<>Ilentom 
tego IP<>glądu radziłbym rozejrzeć się 
wnikliwie dookoła. 

ZBIGNIEW MASŁOWSKI 

Fot. J. Ka.sprza.k 



Dla tWicllu miJliiooów Rodaków 
- Crt.eslatW MROSIZ - jalko polski po
eta a.aisitlniał dopiero 9 paźdiZiiemdb, 
po ogł<lsz.etniu werdY'lclu Akademii 
S?JWedaJk,i€(j ." IPirz.y:znan.ie litelra.Cik:iej 
Nagrody Nobla stało się nobiłitacją 
dla ltwfucy d. sz.asnsą prawdzJ.,wego 
spot-kania .z wlaśoilwym ad~resatean li
teraeilciEgiQ przekarzu-polskirrn crz:yrt;eJ;ni 
kiem (po ozasie ii.Lberac:Jcielj nieCl'bec
ności ·W ·P.olsce oo wytlaJ!lia rw 1945 
rolm tomilku "Ocalenie" ~ wiers'Zy 
dll"u'k.owanych rw "Odroo~Zeniu" ozy 

własnej •wd.edizy pytaniem---MILOSZ? 
KTO TO TAJKJ:? iPols1ki sys·tem ed.u
karoji na poti,omie średnlim zakłada 

pobietilne po,zll1alllie titerat"~.a"y, dbY'Cie 
z IIla'Zw~slkami IIlaó·bardciej in-tetres·ują

cych twórców. Pod>ręoznilk do klasy 
cZJWallltej liceum ogó~'Ltałcącego 
za.wd.era dwa ooania uwzgJ.ę<iniaj~e 
la111rea·ta Nagrody Nobla jako: l) poe 
tę lii A:wangardy (s. 14) i 2) jako au 
tora powoó00111ego iboimiku "Ocalenie" 
(s. 50). To niewiele. To prawie ruc. 
Wypada pillly tym rzaz.naazyć, że po-

Dopeł.ruerliem &tała się łe!kibulra 11oody 
ńskiej o!icyl!ly i k!rążc\'Cyt$ odpisów 
wiwsa.y . .Atle ldbieklt)"WWnie mogę SltMe 
r'dzić, że 1w środowisiku .alkademidkim 
- gł6wnde polol!li&.ty=ym -:- z.da
walllO sQbie sp.rarwę, .z ja:ką poetylką 

i jak IWażną :p!I'Pblemaltylką tw6!ocwści 
ma się do c.zynienia; ja:ki llliepo.k.ój 
serca naglfadlza. Alka'deunia SzJwed:Dka. 
Czesła.IW Miłosz zaistniał w świado

mości polsk.iej jako laureat Nagrody 
Nobla. Powoli też stal się autorem 
określonych utworów. A ·mą<U"y~h 

O ·zaistnien -lU 

Milosza 
.• ,Twórozości" do !fol!ru 1950 oraz pu
blilkowanY'Ch niedalWIIlo ilfagmenltów 
.,B~bllii" IW P!fz.ekładz.ie Miłosza). 

Bo€wta vwórowść poetydka, eseis
ty.cz.na, ip!O'W.ieściowa wydawana w 
Pa~r)".ż.u od 1951 II\Oilw ~a jeslt lllie
wiel:u P.olaikiom. •Dopiero, gdy mOlina 
o tYllll m~ć i IIllie ~ba peneitJfować 
jednos111row~ śladów oł>ecn.o&ci 

Poety w 11'1aS~Zej prasie-1widać, jaik 
wiele wadmego i pięlkinego MiłoocL 

Slt!wonzył. Jestannie ty.lko !lawreatem 
Nagrroy Nob'la, a~le i zdob~ą Ellll"o
pe:i;stkiej Na@10dy Lilteracldej (w 1955 
roklu za paw.ie;ść "Zdobycie wład'Zy") 
oraz n~ooy polskiego PEN-Glul>u 
za pme!kłady poetytcikde. Został też 

uhanorowall'ly Międiz.yl!l.a,rroową Na
gro'dą .Neustadt, !kJtórą prz.yZillał mu 
w 19.78 rdlru ikrwa!l1ta'l:nLk "World Li
teraJtuire rro Day". 

Pierw5zą realkoją IPalalków na wia
domość, i·ź Oze.sła!W Miłosz Otl'Zymał 
Nagu-odę N.obJ.a było - chy,ba lilie 
przesadzę - zaskoczenie i ogromna 
duma. Zaskoczenie wynikało z niedo
wi'erz.a.ni.a IIlaWwnego, ale chMa.k!terys
tyc=ego dla naszej nacji -IX>STAŁ 
POLAK? 0oz)'lw.1ście mam na myśli 
reakcję społeazeństwa w sensie cało
ści, nie biOII'ę pod uwagę t?JW. części 
poi.n!Qrmowaned, np. :rodzillly ozy śro
dowiska lLteraokieg10. 

Druga tfaza ~W~Sk.oorenia powodowa 
na była g01'7lldlm, sięgają'Cym w głąb 

pu1amny Leiksy1k0ł!l P.W'N hasła "Czes
ła!W Miłos·z" ~ u·względiillia. A wraca 
jąc do II'elllkicji P&alków - duma z 
nagl'Ody Mdłooza .była dumą 2 ·wiel
kiego ·rodaka. Nasze pokolelnie mogło 
cie&Zyć się oz Na~oody No:ma,. 

C,isq.a, wokół polskieg,o .w)1kładowcy 

na UIIli:wersytecde Kali.fOl'nijskim p oz 
wałała IP'rzecię!\lnie na jeden swe 
~y,tyoz.ny o j~ tbwónczoś.ci w lfOlw 

(w pll"asie pol&kiej), przy og!fomie pu
b1iJkacjł w oozasie od~1ży 1957 1ro'lru. 
Zastanawiam się, jaik by pozwolono 
nam przyjąć Miłos·za, gdyby nie czas 
od!Ilowy? Czy były szef 001117lUJry, se
krretarz Łu:kaS!l.ew:icz, systematy<:Zillie 
u'tlrąca:ją~ey próby wydania w Polsce 
tomi/ku poety, poZ~wo1iłby w p:rzed
sierpniOIWyoh warUIIlkach na taką 

ekisplozję w środkach masowego prze 
~u słowa ,,wyllclęteg{) twoccy" ? 
środowisko studenickie me było naj 

lepie'j pnzyg.CJitolwallle na zeLklllięde :z 
na.zwiSikiem Miłosza jako noblis·ty. 
Me lnie mogło Miłosa.a na~ać" poe
tą llldeoibeanym". Jego "TIDZy zimy" 
a!IlalioowamJO lila zajęciach z lLteratury 
współ·czesnej jako symptomaty.czne a 
zaJrazem zja!Wislrowe w twórcz.ości źa
gMy&tów. A przyJOZy1!11kiem do iiildy
w.iduałnych studiów i pe<nebracji &ta
wał się esej K. Wyik:.i ,,Płomień i 
maJrmu<r" w "Rzeczy wyobraŹini". N:ie 
jest trudno lbrafić wtedy do antologU 
n.P· G'l'ochowi.aka .i Madejews!kriego 
oraz WCZJeSIIly,ch ltomLków Miłosrza. 

działań, by poezja Cz.estawa Mi· 
łooza stała się znana, własna 

ak~towana nie brakwje 
niezliczone rpublikacje prasowe, 
spotikalnia ze sŁowem poe.ty - np. ·w 
ki1u:bUe "NoVIiita", w WDK-u z glfUpą 
J. Małec.ki~o c;z.y podczas spekitaklu 
w Teatmz.e LUibuSikitm a taihl.e przy
gotowany w WSP na powielaczu 
"Wy.bó.r wiernzy" Czesława Miłlo&z.a·. 

Ws.pomni~łlllill ltyilkio pnzy\kłady dalia
łań w 2'Jiel0ł!lej Gói"Le; globalnych 
przedstalwić rue sposób. 

J . .J. ,Dęibek w swej .wypawied:zi 'l'llt. 
bwó.rczości Miłosrza rw "Gazecie Lubus 
kliej" przyJtaJCza analkomiJty, Qd,wa2my 
i o du·żej !Sile wyrazn1 wiersz "Kiedy 
mćwdł.em". Waga tego wiersza ?.a.my
ka s:ię w negaoj.i sy,tmaoji prze.ds,tawio 
nelj - oto, jakim diZ'iermi,kallrz.em me 
pawi'IliOO się być, jedinooz.e.§ruie, jak 
zgoda na zł·o poobaw:i.a właściiwie lu
dZikich realooji, &tade się rzai(lii"Zec.ze
nieun dziennika!rstwa prawd~ego: 

"Kiedy mówiłem pr3iwdę, oblfaźliiwe 

uśmiechy dzienn.Lkamkli.ch 

SZiOZI\lrÓW 

Pnzypuswzaly mnie do kan:fiidencji 

źe n~by znamy się na tym. 

I mogłem latami pil"!l.echiowyrwać 

pogalfdę, 

SwiadOIIlly, że im Pll'ZYIPadlllie 

ootatec'Zlny tr1U!Ill!f." 

MAŁGORZATA KOWALSKA . 
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KARTKI Z DZIENNIKA 
ARYSTOKRATKI 

(Ciąg dalszy z numeru poprzedniego) 

MARCHWtACZ, DNIA 3 SIERPNIA 1922 ROKU 
Wizyta przełożonej Ledóchowskiej, która zakłada kla

sztor Ul'ISzulanek w Sierad~u (szkoła katechetek). Mój mąż 
dal jej 80 tysięcy marek. Chłopi z Marchwacza i Muto
wańca przybyli do mojego męża z prośbą, aby im wysta
wił dokument z oświadczeniem, że chłopom, którzy uczę
szczają do kościoła w March~aczu 1ub z Murowańca uda
ją się do Rajska, ze7lwalał zawsze na korzystanie ze ścież 
ki przechodzącej przez pola dworskie. Obecny właściciel 
:zabrania im tego. Mój mąż odmówił ... 

MARCHWACZ, DNIA 8 SIERPNIA 1922 ROKU. 

List _ od pani Lossow z 7 sierpnia. Jak Józio poradził 
sobie ze strajkiem: 

W Gryżynie strajkowano zu:pełnie przez dwa i pół dnia. 
W piątek 4 .sier:pnia po południu znaleźli się ochotnicy do 
pracy: Zośka i Wojtek, za ich przewodem inni domowni
cy, w sobotę coraz więcej, nauczyciel i ksiądz proboszcz 
wyszedł w pole, by udzielić poparcia moralnego. Gdy z 
rana raporto.wano, że bandy nadciągają, wsiadł Józio na 
konia, z rewolwerem, diwie strzelby i naboje .wziął na 
bryczkę, prze~echał przez wieś, zagro~ił .wyrzuceniem na
tychmiastowym z mieszkań w szy,stkich, co się od polud
nia nie struwią i stawiali się wszy;scy. P·rac owali również 
w niedzielę za zezwoleniem proboszcza z własnej woli. Je 
dyn)' majątek w powiecie, w którym strajk zos tał zlikwi
dowany. 

Czytaliśmy w "Gazecie WarszaJWskiej" przemówienie 
Pi.Łsuds.kiego, wygłoszone w Krakowie 5 sierpnia na wie
czornky legionOIWej. Nazwał to obłudnie ,,spowiedzią", a 
jest to od początku do końca jeden hymn pochwalny na 
cześć .własnej osoby, dobrze nafaszerowany kłamstwami. 
Ludzie bezkrytyczni ,wyczytawszy tę mowę wyobrażać so
bie będą, że wszystko zawdzięczamy Piłsuds.kiemu, a Vlięc 
utworzenie Legionów (,gdy tymczasem tworzył je N.K.N.), 
wyparcie Niemców rw •1918 r. (może z Poznańskiego), obro
nę Warszawy w 1920 (gdy chciał ją oddać bolszewikom), 
do czego nie dopuścił Haller, Wygand, Henry,s i cały zdro
wy .patriotyczny ogół .polski: szlachta, inteligencja, 
~esząc hurmem na ochotnika. O Radzie Stanu 
pisze same Jclamstwa, a nie wspomina, jak prosił, 
aby Beseler zrobił go generałem, fakty przekręca i prze- .. 
inacza. O rewolucji, którą przygotcxwy;wał w maju 1917 
roku, a której mój mąż łeb skręcił, mówił, że najpierw 
"wahał się, czyby nie można zrobić skandalu z bronią w 
r~u". Potem jakby .się odmyślił. Tak to można kłamać 
korzystając z nieświadomości słuchaczy. Krakowskie w 
swej naiwności zrobili mu owację. 

W "Dzienni~u Poznańskim" opisy strajku, kriWawych 
bójek, potwornej komunistycznej akcji za pieniądze ży
dow5kie i niemieckie. 

MARCHWACZ, DNIA 10 SIERPNIA 1922 ROKU 

Poszłam z moim mężem, aby obej.rzeć młyn. List Jó
zefa opisujący ,strajk Ws zYJSitko było zaaranżowane, aby 
zemś.cić się za pobicie Witosa i za wotum nieufności dane 
Naczelnikowi przez poznańską endecję. Potrójna świnia z 
P.ilisudskiego! Z pomocą bolszewików, Zydów, masonów 
i Niemców chce we;pchnąć Polskę w otchłań nędzy i gło
du, aby stać się sam wielkim jak Trooki. 

Wspaniały śnieg. Poszłam pieszo do kościoła, chciałam 
przystąpić do spowiedzi, lecz było za dużo ludzi. Karta 
od T. Morawskich (ona Julcia Lubomirska z domu) 
... Mussolini niech żyje! 
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MARCHWACZ, DNIA 10 GRUDNIA 1922 ROKU 
Czułam się dobrze. Wacul opiekował się mną. Zagrał 

mi swą barkarolę w moim poetyckim ujęciu: "Toną dziś 
łodzie rybackie". Smutna wiadomość: prezydentem Rze
czy;pospolitej został obrany Narutowicz, socjał, mason i 
przyjaciel Z ydów (ZiWłaszcza Askenazego), drugi Piłsudski. 
Młodzież akademioka demonstruje przeciw takiemu wy
borowi, manifestują także przeciw Narutowiczowi robot
nicy. Osiągnął większość dzięki Zydom, Niemcom i 
Ukraińcom. Katastrofa. Mój mąż jest dość optymistyczny, 

MARCHWACZ, DNIA 16 GRUDNIA 1922 ROKU 

Zamach i śmierć Narutowicza. Wydarzenie godne poża
łowania, lecz charakterysty.czne, stwierdzające, że naród 
nasz ma dosyć opieki żydowskiej, socjalistycznej i mason 
skiej. Morderca Eligiusz Niewiadoms.ki, człowiek odważ
ny, nie ratował się uciec7lką, lecz czekał, aż go zaaresztu
ją. Chociaż ja nie aprobuję tego, co uczynił, jednakże 
budzi on u mnie szacunek. Narutowicz nie zasłużył na 
śmierć . .Nie miał jeszcze możności zrobić wiele złego (je
dynie kilka głupstw na stanowoisku ministra spraw zagra
nicznych), ale był masonem, socjalistą i przyjacielem Zy
dów (Askenazego), a nasza R.e!publika Pols..l{a nie chce 
mieć podobnego prezydenta. 

Anty,semityzm organi2luje się. My nie będziemy kupo
wali mięsa u rzeźnika Zyda. 

MARCHWACZ, DNIA 20 GRUDNIA 1922 ROKU 

Wojciechow.ski, socjał, wybrany prezydentem. Endecja 
nie chciała dopuścić generała Siko11skiego i przyczyniła 
się do triumfu socjalistów. 

l\1ARCHWACZ, DNIA 5 STYC~IA 1923 ROKU 

Malutki mój drogi piesek wymknął mi się wczesnym 
rankiem i zniknął. Niewątpliwie pies go zadusił. (Co za 
nieszczęście - co za zmartwienie). 

MARCHWACZ, DNIA 14 STYCZNIA 1923 ROKU 

... Czytelnia ludowa. Odczytałam tam jed~n odczyt o 
bolszewi=ie, drugi o Mussolinim. To mi zajęło 5 godzin. 

Przygotował: E. K. 
Fot. E. Andrzejewska 



Z RYSUNKOWEJ 
TEKI 

KACZORA 

RYS. J. J<ASPRZAK · 
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