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WPROWADZENIE

W

początkach 2006 roku powstała idea Nagrody im. Andrzeja Potoka. Wprowadził ją Tadeusz Skoczek, długoletni współpracownik Andrzeja Potoka.
Patron nagrody był człowiekiem nietuzinkowym. Student biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i medycyny Akademii Medycznej
w Krakowie. Współzałożyciel Krakowskiego Jazz Clubu „Helikon”,
kierownik klubu „Nowy Żaczek”, inicjator wielu interesujących
imprez studenckiej kultury i studenckiego ruchu klubowego: Spotkań z balladą, Ogólnopolskiego konkursu poetyckiego o nagrodę „Wielkiej Sowy”, Ogólnopolskiej Giełdy Programowej Klubów
Studenckich, Ogólnopolskiego Konkursu Klubów Studenckich
o nagrodę „Czerwonej Róży”, współorganizator i przewodniczący
Komitetów Organizacyjnych Ogólnopolskich Festiwali Piosenek
i Piosenkarzy Studenckich (obecnie Studencki Festiwal Piosenki),
Konkursu Inicjatyw Kabaretów Studenckich KIKS i innych. Był
też twórcą regionalnych i ogólnopolskiego ruchu samorządowego
klubów studenckich: Środowiskowej Rady Klubów Studenckich
i Ogólnopolskiej Rady Klubów Studenckich. Prezes ŚRKS w Krakowie i ORKS w Warszawie. Twórca idei dokumentowania dorobku kultury studenckiej a w latach 1982 –1989 kierownik Ośrodka
Dokumentacji Kultury Studenckiej przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Całe swoje życie poświęcił kulturze studenckiej, klubom
i dokumentacji. Założył kilka pism studenckich: m.in. „Notatnik
Klubowy”, wydał kilka książek własnych i autorów skupionych
wokół ODKS, zgromadził ogromne archiwum studenckiej kultury (teatr studencki, kabaret, jazz, czasopiśmiennictwo – „Student”,
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„Powiększenie”, „Notes Jazzowy”, wydawnictwa Festiwali Kultury
Studentów PRL). Zmarł w 1999 roku.
Celem nagrody jest honorowanie osób wywodzących się z ruchu
studenckiego, które w swojej działalności społecznej i zawodowej
pozostały wierne ideom studenckiej kultury, kultywują jej tradycje
przekazując podstawowe wartości kolejnym pokoleniom dla dobra
kultury narodowej.
Nagroda w środowisku animatorów i organizatorów studenckiej
kultury stała się niezwykle cennym wyróżnieniem. Jest swoistym
„Oskarem” dla twórców fenomenalnego zjawiska jakim w latach
sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego
wieku była studencka kultura.
Nagrodę przyznaje jej Kapituła, której skład rokrocznie powiększa się o kolejnych laureatów, którzy zgłaszają i oceniają swoich
Kolegów. Jest to srogie ale sprawiedliwe Jury. Głosowanie odbywa się droga internetową, kandydatury zgłoszone w danym roku
mogą być rozpatrywane w latach następnych. Pełną dokumentację
zgłoszeń gromadzimy z nadzieją na wykorzystanie w przyszłości,
w wydawnictwie dokumentującym zjawisko kultury studenckiej.
Nagrody honorowe w postaci dyplomów są wręczane podczas
dorocznych Sympozjów i spotkań organizowanych przez Ogólnopolską Komisję Historyczną Ruchu Studenckiego, ostatnio w Pałacu Przebendowskich/Radziwillów, siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Prezentowane wydawnictwo zbiera informacje z dziesięciu edycji
Nagrody im. Andrzeja Potoka. Dokumentację nagrody uzupełniamy archiwaliami patrona nagrody oraz fotografiami. Dopełnieniem
niech będą artykuły Tadeusza Skoczka przypominające niespotykane w innych krajach zjawisko definiowane terminem „kultura
studencka”, w tym działalność Andrzeja Potoka.
Gala Nagrody organizowana w Muzeum Niepodległości wpisuje
się w realizację tematu badawczego „Kultura studencka jako obszar
wolności w czasach PRL”.
Warszawa, 10 maja 2016
Janusz Gast
Przewodniczący Kapituły Nagrody im. Andrzeja Potoka

REGULAMIN NAGRODY
IM. ANDRZEJA „WUJA” POTOKA

K

ultura studencka była fenomenem antropologiczno-kulturowym i socjologicznym polskiej kultury narodowej XX wieku.
Jej odrębność, tworzone wartości i niezależność pozwalały na rozwój osobowości twórczych, na powstawanie grup twórczych, artystycznych i prądów zorientowanych społecznie pomimo obowiązującej doktryny politycznej PRL. Dzięki klubom studenckim,
grupom dyskusyjnym, kabaretom studenckim, studenckim teatrom
powstawały wartości obiektywnie niezależne. Kultura studencka
była w drugiej połowie XX wieku obszarem wolności artystycznej,
społecznej a niekiedy również – politycznej. Dlatego mając na uwadze ocalenie od zapomnienia ludzi tworzących ten niezwykły obszar działalności intelektualnej młodych powołano w roku 2006
nagrodę.
Na patrona wybrano Andrzeja „Wuja” Potoka (1941-1999),
wybitnego działacza studenckiego ruchu kulturalnego, anima- tora
wielu ważkich inicjatyw studenckiej kultury i ruchu klu- bowego,
prezesa Ogólnopolskiej Rady Klubów Studenckich, twórcy idei
dokumentowania dorobku kulturalnego Zrzeszenia Studentów
Polskich. Nagrodę im. Andrzeja Potoka ustanowiła Ogólnopolska
Komisja Historyczna Ruchu Studenckiego
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&1
Celem nagrody jest honorowanie osób wywodzących się z ruchu
studenckiego, które w swojej działalności społecznej i zawodowej
pozostały wierne ideom studenckiej kultury, kultywują jej tradycje
przekazując podstawowe wartości kolejnym pokoleniom dla dobra
kultury narodowej.
&2
2.1.
Nagrodę przyznaje Kapituła powołana w 2006 roku przez Ogólnopolską Komisję Historyczną Ruchu Studenckiego w składzie:
• Antoni Dragan • Andrzej Czapliński • Tadeusz Górny
• Wiesław Klimczak • Jerzy Kwiatek • Tadeusz Skoczek
• Jerzy Usarewicz • Czesław Wiśniewski • Andrzej Wójcik
2.2.
Skład Kapituły corocznie uzupełniają kolejni laureaci nagrody.
&3
Nagroda jest honorowa.
& 4.
Nagroda jest wręczana corocznie podczas ważnych imprez kultury studenckiej (Festiwal Piosenki Studenckiej, Zaduszki Jazzowe) lub sympozjum zorganizowanego przez Ogólnopolską Komisję
Historyczną Ruchu Studenckiego. Od kilku lat nagroda wręczana
jest podczas gali organizowanej w Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Warszawa, 15 kwietnia 2016
Janusz Gast

Wiesław Klimczak

Przewodniczący
Kapituły Nagrody
im. Andrzeja Potoka

Przewodniczący Ogólnopolskiej
Komisji Historycznej
Ruchu Studenckiego

KRONIKA NAGRODY
IM. AND R ZEJ A PO T O K A

R

ok 2006

Kapituła:
Antoni Dragan, Andrzej Czapliński, Tadeusz Górny, Wiesław
Klimczak, Jerzy Kwiatek, Tadeusz Skoczek (przewodniczący), Jerzy
Usarewicz, Czesław Wiśniewski, Andrzej Wójcik
Laureaci Nagrody
„Za wierność ideałom studenckiej kultury, kultywowanie tradycji oraz przekazywanie istotnych wartości kolejnym pokoleniom
dla dobra kultury narodowej”:
Janusz Gast
– organizator wielu imprez studenckich w Akademii Górniczo-Hutniczej w środowisku studenckim Krakowa i całej Polski; mecenas kultury studenckiej, piosenki, kabaretów; reżyser i producent
koncertów oraz widowisk muzycznych
Jan Poprawa
– twórca i organizator imprez krakowskiego i ogólnopolskiego
środowiska jazzowego, członek rad artystycznych Studenckich
Festiwali Piosenki, Festiwali Artystycznych Młodzieży Akademickiej FAMA, inicjator i redaktor wielu ważnych i potrzebnych
wydawnictw: „Notes Jazzowy”, „Suplement”, „Piosenka”. Autor
wielu fundamentalnych prac poświęconych kulturze studenckiej
11

Rafał Skąpski
– prezes Fundacji Kultury Polskiej wykorzystujący doświadczenia
wspólnotowe znane z czasów studenckich do organizowania mecenatu nad polską kulturą narodową, prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, aktywny w organizowaniu mecenatu
państwa nad środowiskami artystycznymi (Narodowa Rada Kultury, Ministerstwo Kultury), ceniony wydawca inicjujący wiele akcji
Państwowego Instytutu Wydawniczego
Nagrody wręczono 20 kwietnia 2006 roku w Pałacu Staszica
w Warszawie
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R

ok 2007

Kapituła:
Antoni Dragan, Janusz Gast (przewodniczący), Tadeusz Górny,
Wiesław Klimczak, Jerzy Kwiatek, Jan Poprawa, Jerzy Usarewicz,
Czesław Wiśniewski
Laureaci:
Jan Rodzeń
– za upowszechnianie wiedzy o literaturze oraz popularyzacje wartościowej książki w „Klubie Księgarza”, będące rozwinięciem pomysłów inicjowanych w studenckim klubie „Hybrydy”
Tadeusz Skoczek
– za prace dokumentujące wartości kultury studenckiej lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku oraz eseje o Krakowskich
Reminiscencjach Teatralnych i legendarnym Teatrze 38
Nagrody wręczono 1 grudnia 2007 w Klubie Profesorskim Uniwersytetu Warszawskiego
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R

ok 2008

Kapituła:
Antoni Dragan, Janusz Gast (przewodniczący), Wiesław Klimczak,
Jerzy Kwiatek, Jan Poprawa, Jan Rodzeń, Rafał Skąpski, Tadeusz
Skoczek, Jerzy Usarewicz
Laureat:
Tadeusz Górny
– za długoletnią działalność na rzecz studenckiej kultury, animację
środowisk jazzowych oraz popularyzacje książki i rynku wydawniczego
Nagrodę wręczono 3 grudnia 2008 roku w Klubie Profesorskim
Uniwersytetu Warszawskiego
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R

ok 2009

Kapituła:
Janusz Gast (przewodniczący), Tadeusz Górny, Wiesław Klimczak, Rafał Skąpski, Tadeusz Skoczek, Jerzy Usarewicz, Czesław
Wiśniewski
Laureaci:
Ryszard Lechki
– za długoletnią działalność na rzecz kultury studenckiej i ruchu
klubowego oraz twórcze wykorzystywanie dobrych doświadczeń
w karierze zawodowej i działalności społecznej
Krzysztof Magowski
– za dokumentację kultury studenckiej posiadającą walory artystyczne oraz inspiracje i kontynuację tych idei w twórczości filmowej
Nagrody wręczono 6 marca 2010 roku w Klubie Profesorskim
Uniwersytetu Warszawskiego
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R

ok 2010

Kapituła:
Janusz Gast (przewodniczący), Tadeusz Górny, Wiesław Klimczak,
Jan Poprawa, Rafał Skąpski, Tadeusz Skoczek, Czesław Wiśniewski.
Laureaci:
Grzegorz Gauden
– za wierność ideałom wyniesionym z działalności na rzecz kultury
studenckiej
Jerzy Usarewicz
– za długoletnią działalność na rzecz kultury studenckiej, zwłaszcza ruchu klubowego i dokumentację jego dokonań oraz twórcze
wykorzystywanie dobrych doświadczeńw karierze zawodowej
i działalności społecznej
Nagrody wręczono 16 lutego 2011 roku w Klubie Absolwenta
Politechniki Warszawskiej podczas seminarium zorganizowanego z okazji 25 rocznicy powstania Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego
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R

ok 2011

Kapituła:
Janusz Gast (przewodniczący), Tadeusz Górny, Wiesław Klimczak,
Eugeniusz Mielcarek, Rafał Skąpski, Tadeusz Skoczek, Jerzy Usarewicz, Czesław Wiśniewski
Laureaci:
Edward Chudziński
– za wieloletnią aktywność w obszarze teatru studenckiego, działalność krytyczną i teoretyczną oraz projekt merytoryczny i redakcję
książki “Kultura Studencka. Zjawisko - twórcy - instytucje”
Andrzej Głuc
– za bezinteresowne organizowanie fotograficznego archiwum kultury studenckiej
Jacek Juszczyk
– za wybitne zasługi w rozwoju kultury studenckiej i inspirację, organizację i autorstwo koncepcji monografii legendarnego poznańskiego klubu studenckiego Klub „Od nowa” 1958 – 1970 wydanej
w 2012 roku przez wydawnictwo „Posnania”
Nagrody Wręczono 23 lutego 2012 roku w Muzeum Niepodległości.
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R

ok 2012

Kapituła:
Antoni Dragan, Janusz Gast (przewodniczący), Wiesław Klimczak,
Jerzy Kwiatek, Eugeniusz Mielcarek, Jan Rodzeń, Tadeusz Skoczek
Laureaci:
Andrzej Donda
– za wybitne zasługi dla ruchu klubowego i wierność ideałom wyniesionym z działalności na rzecz kultury studenckiej
Zbigniew Mossakowski
– za wybitne zasługi dla studenckiego ruchu klubowego i wierność
ideałom wyniesionym z działalności na rzecz kultury studenckiej
Andrzej Śmigielski
– za wybitne zasługi w rozwoju kultury studenckiej oraz twórcze
wykorzystywanie dobrych doświadczeń w artystycznej karierze
zawodowej
Nagrody wręczono 23 kwietnia 2013 roku w Muzeum Niepodległości
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R

ok 2013

Kapituła:
Antoni Dragan, Janusz Gast (przewodniczący), Andrzej Głuc,
Eugeniusz Mielcarek, Wiesław Klimczak, Andrzej Śmigielski, Jan
Poprawa, Tadeusz Skoczek, Jerzy Usarewicz.
Laureaci:
Piotr Bakal
– za całokształt pracy na rzecz dokumentacji działań intelektualnych środowiska akademickiego, za przypominanie i utrwalanie
wartości kultury studenckiej
Jerzy Fedak
– za całokształt pracy na rzecz dokumentacji działań intelektualnych środowiska akademickiego, za przypominanie i utrwalanie
wartości kultury studenckiej
Sławomir Rogowski
– za całokształt pracy na rzecz dokumentacji działań intelektualnych środowiska akademickiego, za przypominanie i utrwalanie
wartości kultury studenckiej
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Fundacja Universitatis Varsoviensis
– podziękowanie za wydanie książki Hybrydy. Zawsze piękni, zawsze dwudziestoletni wspaniale dokumentującej działalność klubu
na przestrzeni minionych 55 lat
Nagrody wręczono 21 maja 2014 roku w Muzeum Niepodległości
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R

ok 2014

Kapituła:
Piotr Bakal, Edward Chudziński, Antoni Dragan, Janusz Gast (przewodniczący), Grzegorz Gauden, Andrzej Głuc , Tadeusz Górny,
Jacek Juszczyk, Wiesław Klimczak, Jerzy Kwiatek, Krzysztof Magowski, Eugeniusz Mielcarek, Jan Poprawa, Jan Rodzeń, Sławomir
Rogowski, Rafał Skąpski, Tadeusz Skoczek, Jerzy Usarewicz
Laureaci Nagrody
„za całokształt pracy na rzecz dokumentacji działań intelektualnych środowiska akademickiego, za przypominanie i utrwalanie
wartości kultury studenckiej”:
Jerzy Karpiński
– założyciel Studenckiego Klubu Filmowego w CK PW „Stodola”,
autor wielu znakomitych filmów poświeconych kulturze studenckiej: „Korowód”, „Fama”, „Finał 6.Festiwalu Kultury Studenckiej
PRL”, „Misja Salonu Niezależnych”, „Sceny mimiczne Marka Gołębiowskiego”, autor książek: „Wokół Stodoły 1956 – 1981” (dwa
wydania: 1981 i 1984) oraz „Bujać w obłokach” – prawdy, półprawdy i mity wokół „Stodoły”, 2012
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Krzysztof Mroziewicz
– wybitny komentator zjawisk kontrkultury, autor wielu znakomitych esejów poświęconych teatrowi studenckiemu, współtwórca
potęgi prasy studenckiej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych:
„Student”, „ITD”, „Orientacje” „Integracje”
Andrzej Pawłowski
– autor książki Klub Buda i Kabaret Pod Budą. Tropami legendy, Kraków 2014
Nagrody wręczono 20 kwietnia 2015 roku w Muzeum Niepodległości.
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R

ok 2015

Kapituła:
Piotr Bakal, Edward Chudziński, Antoni Dragan, Jerzy Fedak,
Janusz Gast (przewodniczący), Andrzej Głuc, Jacek Juszczyk, Jerzy Karpiński, Wiesław Klimczak, Jerzy Kwiatek, Ryszard Lechki,
Krzysztof Magowski, Eugeniusz Mielcarek, Krzysztof Mroziewicz,
Andrzej Pawłowski, Jan Poprawa, Jan Rodzeń, Sławomir Rogowski, Tadeusz Skoczek
Laureaci:
Wojciech Hawryszuk „Baca” i Marek Wójcik
– za całokształt pionierskiej i niezwykle efektywnej pracy na rzecz
popularyzacji i dokumentacji kultury studenckiej: piosenki, klubów
studenckich - na antenie Akademickiego Radia Pomorze
Bogusław Klimsa i Wojciech Siwek
– za całokształt pracy organizacyjnej na rzecz studenckich środowisk jazzowych: klubów studenckich, kabaretów; dokumentację studenckiej działalności jazzowej, szczególnie za monumentalną monografię ogólnopolskiego festiwalu „Jazz nad Odrą
1964-2014”
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Agnieszka Odorowicz
– za stworzenie warunków do kontynuowania najświetniejszych
tradycji kultury studenckiej, klubów, piosenki; powołanie Stowarzyszenia Instytut Sztuki, reaktywowanie działalności programowej klubu „Pod Jaszczurami”, przywrócenie świetności
Studenckiemu Festiwalowi Piosenki oraz organizację cennego Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im.
Krzysztofa Pendereckiego
Lech Stefan Śliwonik
– za całokształt wieloletniej działalności twórczej i krytycznej
na rzecz teatru studenckiego i studenckich klubów; począwszy
od STSu, za wieloletnią publicystykę naukową i dokumentacyjną
służącą utrwalaniu wiedzy o niezwykłych wartościach teatru studenckiego, otwartego, alternatywnego
Gala nagrody: 10 maja 2016, Muzeum Niepodległości w Warszawie.
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KULTURA STUDENCKA
KRONIKA 1980-1988
1980

C

entralny Ośrodek Informacji i Analiz Studenckiego Ruchu
Kulturalnego przygotował bibliografię adnotowaną „Katalog prac
doktorskich, magisterskich i ważniejszych opracowań rękopiśmiennych poświęconych studenckiej kulturze”. Publikację zredagował
Jerzy Łojko, a wydala Rada Naczelna SZSP.
*
W listopadzie w Studenckim Centrum Kulturalnym UJ „Rotunda” zorganizowano cykliczną imprezę „Traditional Jazz Meeting”.
Jazz Club Rotunda wydał z tej okazji pierwszy numer czasopisma
„Notes Jazzowy”. W powielonej opinii prasowej rozpowszechnianej wśród krakowskich studentów (niestety brak jest w dostępnym wycinku adresu bibliograficznego) czytamy: „Dotkliwą
lukę jaka pojawiła się na polskim rynku wydawniczym stara się
zapewnić Zrzeszenie Studentów Polskich. Nie pierwszy to i nie
jedyny pozytywny przykład długofalowej koncepcji programowej i propagandowej, nie pierwszy to i na szczęście nie jedyny
przykład zastępowania profesjonalnych środków masowego
kształtowania gustów przez amatorskie (w sensie wydawniczym)
i już profesjonalne (w sensie programowym) czasopismo, przykład
wynikający z działalności organizacji”. Pomijając styl tamtej epoki
warto podkreślić rolę ZSP jako mecenasa kultury studenckiej.
Pierwszy numer „Notesu Jazzowego” otwiera napastliwy artykuł
redaktora naczelnego Tadeusza Skoczka krytykujący działalność
47

Teresy i Jana Poprawów. Rotunda konkurowała w owym cza- sie z
Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym. Niebawem jednak nastąpiła
zmiana na stanowisku naczelnego i został nim… Jan Po- prawa. To
fenomen charakterystyczny dla otwartości kultury stu- denckiej.
1981
W październiku powstaje Studencka Rada Literacka, federacja
skupiająca 15 środowisk z całego kraju. Postanowiono wydawać
kwartalnik, opierając się o mecenat SZSP. Redaktorem naczelnym
wybrano Andrzeja Naglaka. Pierwszy numer „Kwartału” wydano
jednak dopiero w 1983 roku.
*
W listopadzie odbył się Zjazd Założycielski ZSP.
1982
Jesienią krakowski klub „Zaścianek” nie przejmując się sta- nem
wojennym organizować zaczął regularne imprezy. Studen- tom
tłumnie zapełniającym salę klubu na miasteczku studenckim w
Krakowie nikt nie śmiał przeszkodzić. Cykl „Śpiewać każdy może”
przetrwał wiele lat.
1983
„Warsztat” to tytuł kolejnego numeru Sytuacyjnej Grupy Literackiej jaki ukazał się przy pomocy SCK UJ „Rotunda” Grupę tworzyli od 1981 roku, kiedy ukazał się pierwszy numer tego zeszytu
literacko-naukowego: Wojciech Borek, Janusz Drzewucki, Rolanda
Kostrzewa, Krzysztof Lipiński, Zbigniew Machej, Wojciech Marchwica, Andrzej Paluszkiewicz, Herbert Oleschko. Duże zasługi
pismo to wniosło do propagowaniu w Polsce twórczości Georga
Trakla i Rainera Marii Rilkego.
*
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W maju 1983 rozpoczęła działalność Studencka Oficyna Wydawnicza ZSP „Alma-Press”. Oficjalnie władze zrejestrowały ją jednak
dopiero 1 września 1984.Wczesniej Departament Książki Ministerstwa Kultury i Sztuki uznawał „nielegalną” oficynę za przejaw
działalności statutowej organizacji studenckiej, czasami udawało
się kontynuować wydawanie książek jako „wyodrębniona działalność gospodarcza ZSP”. „Alma-Pres” budować zaczął własny
park maszynowy, starał się o przydział papieru, drukował książki,
gazety, ulotki. Pierwszym dyrektorem wydawnictwa został Jarosław Pachowski.
Mniej kłopotów z formalizacja swojej działalności miało Studenckie Biuro Usług „Student-Serwis” zarejestrowane przez władze
na podstawie uchwały Rady Naczelnej ZSP z 20 maja 1983.
*
Z końcem roku ukazał się Katalog plakatu studenckiego, wydawnictwo przygotowane przez Tomasza Magowskiego i wydane
przez Radę Naczelna ZSP w nakładzie 500 egzemplarzy. Redaktor wydawnictwa napisał: „Plakat w historii ruchu studenckiego zajmuje poczesne miejsce. Towarzyszy on prawie wszystkim poczynaniom podejmowanym przez młodzież akademicką.
Począwszy od tych największych, czyli różnorodnych festiwali ogólnopolskich, przeglądów i spotkań środowiskowych,
aż po te zupełnie kameralne imprezy organizowane na wydziałach, w małych klubach, etc, przeznaczonych do wąskiego kręgu
odbiorców”.
*
W grudniu Teatr 38 zaprezentował „Hamleta” według Williama Szekspira. Scenariusz napisał i wyreżyserował spektakl Piotr
Szczerski, scenografie przygotował Krzysztof Panek, a muzykę
Krzysztof Chołoniewski. Krzysztof Głomb w recenzji z premiery
zanotował; „Hamlet” Szczerskiego stanowi propozycje odczytania politycznego wątku tragedii (…)poprowadzoną mniej w kierunku uniwersalizacji dramatu a bardziej ku jego reinterpretacji.
Ścieranie się podłych charakterów, zwycięstwo przemocy
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poprzez jej codzienną akceptację, koteryjna wizja dziejów, analiza
lekceważenia rządzonych przez rządzących, ciemnota tłumu i jego
powolność wszelkim demagogiom – oto podstawowe zagadnienia
w płaszczyźnie uniwersalnej” (Student, 1984, nr 1, s 9.)
1984
Grupa entuzjastów wznowiła wydawanie czasopisma „Student”. Miał to być zupełnie nowy tytuł, ale władza nie zaakceptowała propozycji nazwy. Na stronie tytułowej wydrukowano
dużych rozmiarów fotografię przedstawiającą wagon stojący
na bocznicy, na pierwszym planie widoczny jest studencki indeks
walający się w śmieciach. Była to aluzja do jednej propozycji tytułu
nowego pisma. Redakcja nie wiedziała, że w tym czasie wychodził
taki periodyk w drugim obiegu, poza cenzurą.
„Student” ma nadtytuł: jednodniówka i podtytuł: Pismo społeczno-kulturalne ZSP. W krótkiej deklaracji wstępnej znajdujemy
takie słowa: „Periodyk o tej nazwie [Student] wydawany również
w Krakowie miał długie i nienajgorsze tradycje. Nowy „Student”
nie ma, poza nazwą, ze starymi jego formacjami nic wspólnego.
Inne są czasy, inni redaktorzy i na pewno nowe w większości będzie nasze audytorium. Nie chcemy podpisywać się pod pracą naszych poprzedników i nie chcemy uproszczonych porównań. Pracujemy na własny rachunek. Jesteśmy inni.”. W 1984 roku wydano
cztery numery „jednodniówki” o nazwie „Student”.
*
W dniach 5-8 kwietnia odbył się w Studenckim Centrum Kulturalnym „Rotunda” w Krakowie IX Konkurs Młodych i Debiutujących Zespołów Jazzowych „Jazz Juniors”. Jurorami byli
między innymi Arek Korecki, Jan Poprawa, Tadeusz Skoczek,
Marek Stryszowski, Jarek Śmietana, Janusz Szprot, Jan Ptaszyn
Wróblewski. Nagrody otrzymali: Pierwszą - „Still Another Sextet” z Katowic, drugą –zespół „Acceptation” z Krakowa i „Trio
Mizgalskiego” z Wrocławia, trzecią „Jazz Session Ensamble” z
Białegostoku i „Jazz Team” z Jaworzna. Nagrodą specjalna
wyróżniono duet „Kulczyński, Treliński” z Wrocławia. Z okazji
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festiwalu wydano kolejny numer Biuletyny Młodego Jazzu „Notes
Jazzowy”.
*
Dziesięć dni (3-12 maja) trwał festiwal teatrów SITU (Semena
International de Teatro Univesitario) w portugalskiej Coimbrze.
Z Polski zaproszono Leszka Mądzika z Sceną Plastyczną KUL
i Piotra Szczerskiego z Teatrem 38. Zarówno „Zielnik” jak i „Proces” przyjęto żywiołowo i entuzjastycznie. Podobnie zareagowała
prasa portugalska pisząc o ogromnym sukcesie polskich teatrów.
Stanisław Dziedzic, obserwując festiwal teatrów uniwersyteckich
zanotował: „Zielnik. Złożona symbolika, bogactwo treści, metafizyczne aspekty dramatu śmierci, wreszcie urzekająca swoją prostotą i pięknem scenografia stały się niekwestionowana rewelacją
festiwalu(…). Proces według Kafki okazał się czytelny dla międzynarodowej widowni i został przyjęty żywiołowo. Realizatorom
udało się stworzyć odpowiedni klimat, zastosować czytelne środki ekspresji (…). Doceniła to widownia. Prasa również”. (Student,
1984 nr 2, s 9)
*
W dniach 14-17 maja odbywał się w Krakowie XX Studencki Festiwal Piosenki. Pierwsza nagrodę jury przyznało krakowskiemu licealiście śpiewającemu w stylu Marka Grechuty – o nazwisku Grzegorz Turnau, drugą otrzymał Wiesław Tupaczewski z Warszawy.
W werdykcie jury napiętnowało fakt zbyt małej ilości dziewcząt
stających w szranki konkursowe.
*
20 czerwca oficjalnie zarejestrowano Akademickie Biuro Kultury i Sztuki „Alma Art” sankcjonując ponad dwuletnią działalność
opartą wprawdzie o mecenat ZSP, ale nastawioną na pozyskiwanie
środków do owej działalności z własnej aktywności gospodarczej.
Nieco później rejestrowano 10 oddziałów: w Gdańsku, Krakowie,
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Katowicach, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, , Rzeszowie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.
*
W ostatnich dniach czerwca zakończył się w Pałacu Kultury
w Poznaniu XXX Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich
OKAFA’84. Grand Prix otrzymał film Prawie normalka Zenona
Piszczyńskiego i Pawła Wójcika reprezentujących Sekcję Filmową
Domu Kultury w Świebodzinie. Filmy studenckie dominowały
na tym festiwalu.
*
1 lipca rozpoczęta się w Świnoujściu FAMA, czyli Festiwal
Artystyczny Młodzieży Akademickiej. Od ogłoszenia stanu wojennego nie organizowano tej letniej imprezy ZSP. Dyrektorem „pohibernacyjnej” Famy został Krzysztof Lipski z krakowskiej Rotundy, a szefem programu Wojciech „Baca” Hawryszuk
z szczecińskiego Akademickiego Radia „Pomorze”. Jan Poprawa
napisał książkę FAMA 1968-1977. Historia imprezy w olbrzymim
nakładzie 2 200 egzemplarzy. Monografię „starej” FAMY zredagował Tadeusz Skoczek i wydał przy finansowej pomocy Rady
Naczelnej ZSP, krakowskiego Oddział PSJ oraz Ośrodek Dokumentacji Kultury Studentów działający przy Uniwersytecie Jagiellońskim.
*
W Warszawie obradowało 11 sierpnia jury serii poetyckiej „Pokolenie które wstępuje”: Maciej Chrzanowski, Jerzy Koperski,
Krzysztof Pysiak, Czesław Sobkowiak i Andrzej K. Waśkiewicz
(przewodniczący). Zdecydowało nagrodzić wydaniem arkuszy
poetyckich sześciu autorów: Dariusza Dornę (Bydgoszcz) za tomik Przed złotym strzałem, Macieja Mydlarza (Wadowice) za Lustro, Zbigniewa W. Jelinka (Zielona Góra) za zbiorek Bez tytułu,
Katarzynę Jadwigę Suchcicką (Warszawa) za Samotną przestrzeń,
Marka Zgaińskiego (Poznań) za tom pt Chmury z desek i Marka
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Mystkowskiego (Zielona Góra) za Śmierć pelikanów. Na konkurs
organizowany przez Młodzieżową Agencję Wydawniczą, Radę
Naczelną ZSP i redakcję „Nowego Medyka” nadesłano 430 zestawów wierszy. X Seria zeszytów „Pokolenie, które wstępuje” ukazała się na rynku księgarskim, kilka miesięcy później. Niestety nie
ma kompletu tego wydawnictwa w bibliotekach naukowych, nawet tych zobowiązanych ustawowo do gromadzenia wszystkich
druków.
*
Nad ranem 13 sierpnia, zakończyły się I Olsztyńskie Noce Bluesowe organizowane przez Akademickie Biuro Kultury i Sztuki
ZSP „Alma-Art.”.
*
Klub Dziennikarzy Studenckich, Rada Oddziału Stowarzyszenia
Autorów Polskich w Krakowie oraz Ośrodek Dokumentacji Kultury Studentów UJ zorganizowały w ostatnim tygodniu sierpnia
„wyjazd studyjny” do Pragi. Merytorycznie przygotował seminarium Sylwester Dziki. W siedzibie Międzynarodowej Organizacji
Dziennikarzy dyskutowano zażarcie nad problemem postawionym
przez Bogumile Pałczyńską z „Echa Krakowa”: Czy komputer zastąpi maszynę do pisania. Jan Poprawa oprowadzał po zabytkach
Pragi na przemian z Stanisławem M. Jankowskim i Janem Pieszczachowiczem. Najciekawiej prezentowały się konferencje i spotkanie z dziennikarzami i pisarzami czeskimi przy zimnym piwie
„U Kalicha”.
*
Początkiem września zakończyła się letnia Studencka Ogólnopolska „Akcja Kraków” zorganizowana przez Radę Okręgowa ZSP
i biuro Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Koordynatorem z ramienia obu tych instytucji był Marek Siwiec.
*
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1 i 2 grudnia działacze Klubu Hybrydy zorganizowali w Warszawie seminarium poświęcone Günterowi Grassowi. Przedstawiono nieznane (z powodów cenzorskich) filmy „Blaszany bębenek”,
„Kot i mysz”. Nie sugerując się oficjalnymi zakazami zorganizowano dyskusję z udziałem Marii Janion, Franciszka Ryszki.
Na uniwersytecie Warszawskim otwarto wystawę R. Stryjca „Gdańsk
lektura miasta”. Na rok następny zapowiedziano kontynuację.
*
W dniach 7-8 grudnia odbył się II Festiwal Pieśni Leonarda Cohena. Jury (John Porter, Maciej Karpiński, Jan Poprawa, Maciej Zembaty) pierwszą nagrodę (10 tysięcy złotych) przyznało duetowi
Justyna Bacz – Jakub Michalski (Warszawa). Oto ciekawsze fragmenty protokołu: „Wyróżnienie w postaci kompletu strun do gitary
[jury przyznało] Natalii Pielek z grupy Kosowska-Pielek-Dracz”
(Kraków)…Wszyscy uczestnicy koncertu finałowego otrzymują decyzją Jury okolicznościowe wydawnictwo i kasetę magnetofonową.
Ponadto Jury postanowiło umożliwić Leszkowi Pruszkowskiemu
z Płocka opowiedzenie na Koncercie Laureatów obiecanego dowcipu. Jury wyraża podziękowanie organizatorom festiwalu , Zrzeszeniu Studentów Polskich Akademii Górniczo-Hutniczej, za zrealizowanie tej unikatowej inicjatywy”.
1985
W dniach 11-13 stycznia odbył się w Jachrance IV Ogólnopolski
Sejmik Studenckiego Ruchu Kulturalnego. Obradowano w czterech
zespołach. Zespół klubów studenckich ostro skrytykował decyzję
władz państwowych o zawieszeniu działalności Ogólnopolskiej
Rady Klubów Studenckich postulując (bezskutecznie, jak się później okazało) natychmiastowe umożliwieni funkcjonowania tej federacji. Inna grupa wytykała błędy Akademickiego Biura Kultury
i Sztuki „Alma-Art.”. Zdecydowano o oparciu działalności na Studenckich Grupach Aktywności oraz sejmikach i radach kultury poszczególnych uczelni i grup działania. Była to próba wyjścia poza
dotychczasowe formy reprezentowania woli studentów (Rady Wydziałowe poszczególnych uczelni, Rady Uczelniane i Okręgowe
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Organizacji Studenckiej) i chęć postawienia w równoważnej roli
struktur związanych z kulturą studencką. Sejmik wybrał więc swoich obserwatorów na I Kongres ZSP: Krzysztof Lipski (Kraków),
Sokrates Spiridis (Wrocław), Jerzy Barański (Warszawa), Henryk
Zaręba (Katowice), Wojciech Kurdziel (Gliwice). Rekomendowano
też specjalną uchwałą Mariana Redwana na funkcję wiceprzewodniczącego ZSP ds. kultury.
*
W 1 numerze „Studenta”, datowanym na 13 stycznia 1985 ukazało się sporo wierszy Leonarda Cohena w tłumaczeniu Romana
Czarnego. Maciej Zembaty w wywiadzie udzielonym Jackowi
Ziarno stwierdził: „Do tej pory nie udało się mnie i Maćkowi Karpińskiemu oficjalnie opublikować żadnego zbioru poezji Cohena,
mimo iż próbowaliśmy wielokrotnie”. Redakcja krakowskiego pisma wypełniała sporą lukę.
*
14 stycznia w Centrum Kultury ZSP Akademii Medycznej w Poznaniu odbyła sie premiera „Król Ubu” według Alfreda Jarry przygotowana przez Jerzego Moszkowicza i Studencki Teatr „Jan”. Anita Czarnowska napisała: „Spektakl emanuje świeżością realizacji
nie obciążonej pokoleniowymi rozliczeniami z historią. Bystrzy
widzowie odbiorą spektakl jako zaangażowany w rzeczywistość
i to nie tylko dlatego, że między dwiema scenami na których rozgrywa się akcja, rozciągnięta jest biało-czerwona płachta materiału…”
Inaczej o tym przedsięwzięciu w owych czasach nie można było
pisać. Istniała jeszcze cenzura.
*
Znane krakowskie DKFy „Studentów” i „Kinematograf” zorganizowały seminarium poświęcone 40 leciu polskiego szkolnictwa filmowego. Pokazano kilkadziesiąt etiud studenckich, zorganizowano
wiele wykładów i dyskusji. Niektóre z nich były bardzo krytyczne
dla władz uczelni artystycznych i dla władz państwowych.
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*
10 marca zakończył się I Kongres ZSP (organizacja przyjęła tę
nazwę już w 1981 roku). W nawiązaniu do tradycji organizacji studenckiej nadano mu miano XII Kongresu Zrzeszenia Studentów
Polskich. Przewodniczącym został Antoni Dragan, 28 letni absolwent historii UJ.
*
W dniach 14-17 marca trwały w „Rotundzie” X Krakowskie Reminiscencje Teatralne. Krytyka opisywała najciekawsze spektakle:
„Król Ubu” poznańskiego teatru „Jan”, „Stratosferę IV” oraz „Życie
codzienne po Wielkiej Rewolucji Francuskiej” – Akademii Ruchu,
podobał się „Wiatyk” z Bytomia z „Snem Laubego” i „Cogitatur”
z Katowic– „Z życia i pieśni kruka”, a także „Zdrada” tarnowskiej
grupy „teatr nie teraz”. Dyskutowano o spektaklach Teatru 38
(„Wariacje Pinterowskie”) i Teatru Mandala
*
Od 15 do 28 marca trwała impreza nazwana „Raport o stanie
kabaretu”. Organizatorem trzeciej już edycji był warszawski klub
„Hybrydy”. Wystąpili: „Takich dwóch (a każdy z jedną)” z Krakowa Marcin Daniec - Maria Bujas, Krzysztof Janusz – Małgorzata
Labiś, kabaret „Afera” ze Szczecińskiego klubu „Trans”, „Frakcja” z Kielc z Bogdanem Nowickim (znanym wcześniej z kabaretu
„Ssak”), Zbigniewem Szczepańczykiem i Małgorzatą Biesagą, Kabaret „Długi”, który wystąpił z Maciejem Zembatym.
*
Złota Tarka 85 odbywała się w warszawskiej „Stodole” w dniach
22 – 24 marca. W eliminacjach wystąpili: Ewa Domagała (Kraków), For Sale (Szczecin), Gregor Band (Olsztyn), Jazz Team (Jaworzno), North Padwa Jazz Band (Zamość), North Pole and Jazz
Band (Suwałki), Old Dixiland Players (Mogilno), Prowizorka Dżez
Będ (Gniezno), Spektrum (Zielona Góra). Gold Woshboard
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zaprezentował swą nowa płytę, zapraszając do koncertu Bluess
Fellows z Warszawy i British Airways Jazz Band. W koncercie finałowym zagrał krakowski Beale Street Band, węgierski Molnar
Dixieland Band i Szwajcarzy z New Harlem Ramblers.
*
W klubie „Pod Jaszczurami” w Krakowie odbyło się 28 marca
15 lecie pracy twórczej Jerzego Marczyńskiego, reżysera dużych
widowisk, coraz częściej organizowanych również przez studentów.
*
Andrzej Matysik zorganizował w dniach 12 – 14 kwietnia IX
„Jazz w Kocyndrze” w Teatrze Miejskim w Chorzowie. Znany klub
przygotowywał się do zakończenia remontu oraz do obchodów
swojego 15 lecia.
*
W dniach 18-21kwietnia trwał X Konkurs Młodych i Debiutujących Zespołów Jazzowych „Jazz Juniors 85”. Zgłosiło się do konkursu 51 zespołów. Dwie równorzędne pierwsze nagrody zdobył
Big Band „Jazz Team” z Jaworzna i kwartet „Mit Lidera” z Warszawy. Cztery równorzędne drugie nagrody przyznano grupie „Blue
Trans”z Warszawy, „Forward” z Gniezna, „Projekt” z Krakowa
i „Upside down” ze Skarżyska Kamiennej. Nagrodą specjalną wyróżniono gitarzystów z „Superduo” (10 odsłonach festiwalu zob.
Tadeusz Skoczek, Jazzowy jubileusz, „Student 1985, nr 9).
*
Po czteroletniej przerwie Samorząd Studentów Lublina zorganizował Ogólnopolskie Spotkania Teatru Debiutującego „Start”. Ten wędrujący od 1971 roku po różnych ośrodkach festiwal zorganizowali
w dniach 22 – 26 kwietnia studenci UMCS korzystając ze środków
ZSP. Ważną imprezą towarzysząca był jubileusz 15 lecia Sceny
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Plastycznej KUL. Przygotowano z tej okazji konferencję pod nazwą
„Teatr – Plastyka – Myśl”.
*
3 maja zmarł Wojtek Bellon.
*
XXI Studencki Festiwal Piosenki trwał w Krakowie w dniach
16 – 19 maja. Impreza reklamowana była m.in. przez plakat Grzegorza Bobulskiego, wyłoniony w drodze konkursu. Grand Prix Festiwalu poznano zespołowi „Hawar” z Gdańska, dwie równorzędne
2 nagrody: Andrzejowi Ciborskiemu z Gorzowa i Janowi Kondrakowi z Lublina, wśród nagrodzonych znaleźli się też Ryszard Makowski z Warszawy, „Stare dobre małżeństwo” z Poznania, Piotr
Bukartyk z Wrocławia, i Konrad Materna z Kielc.
*
20 maja reaktywowano po kilku latach Turniej Jednego Wiersza „O Jaszczurowy Laur”. Udział wzięło 24 poetów. Zwyciężył
Krzysztof Szostak.
*
Centralny Klub Studentów Uniwersytetu Warszawskiego „Hybrydy” zorganizował 21 maja kolejną imprezę poświęconą Gunterowi Grassowi. Wydano kilka książek, dyskutowano o „gdańskiej
trylogii” pisarza. „Polska lektura Grassa” (tak nazywała się konferencja) odbiła się sporym echem w całej Polsce.
*
W dniach 23- 26 maja odbywał się XXII Studencki Festiwal Jazzowy „Jazz nad Odrą”. Obok konkursu odbywały się koncerty
organizowane pod hasłem „Młody polski jazz 85”. Największa imprezą festiwalu był „Jazz Total” wielogodzinny maraton jazzowy
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na wyspie pośród nurtów Odry. Grand Prix festiwali zdobyła grupa „Walk Away”.
*
V Festiwal „Rawa Blues” zorganizował Ireneusz Dudek w początku czerwca w Katowicach. Wystąpiło 60 zaproszonych zespołów
*
Program 3 Polskiego Radia oraz redakcja „Studenta” rozpoczęły
10 czerwca wspólna akcję „Studencie lato ‘85”.
*
10 lipca rozpoczęła się XV FAMA, Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej. Organizowali go Krzysztof Lipski, Piotr Osmulski, Marian Redwan, Henryk Zaremba, Wojciech Zieliński. Obsługą
prasową zajmowali się dziennikarze „Studenta”.
*
Na przełomie lipca i sierpnia odbył się XII Światowy Festiwal
Młodzieży i Studentów w Moskwie. Dziennikarze krakowskiego
„Studenta” przygotowali specjalne wydanie gazety ZSMP „Impulsy”. Nie obyło się bez skandalu, a nawet śledztwa służb specjalnych.
*
We wrześniu zakończono konkurs prac magisterskich „Polska
1944 – 1984. Doświadczenia i wnioski” organizowany przez Ogólnopolską Radę Nauk Społecznych działającą przy RN ZSP, redakcję
miesięcznika „Warsztat” oraz dwutygodnika „Student”.
*
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W październiku Krajowa Rada Kultury ZSP przyznała nagrody
za pracę na rzecz środowiska akademickiego w roku 1984/1985.
Stypendia otrzymali: Marek Korecki z Warszawy (w dziedzinie
muzyki), Jadwiga Kimber z wrocławskiego zespołu „Jedliniok”
(taniec), i Roman Gutek z DKF „Hybrydy” w Warszawie (upowszechnianie). Nagrody honorowe przyznano: redakcji dwutygodnika „Student” z Krakowa, wrocławskiemu Przeglądowi Nieprofesjonalnej Twórczości Filmowej „Film poza Kinem”, klubowi
Muzyki Progresywnej „Przewiązka” z Krakowa, Piwnicy Bluesowej Irka Dudka w Katowicach, seminarium literacko-filmowemu
poświęconemu twórczości Güntera Grassa zorganizowanemu
przez warszawskie „Hybrydy”.
*
7 listopada redakcja „Studenta” rozpoczęła organizować w klubie „Pod Jaszczurami” cykliczną imprezę „Sąd nad prasą polską”.
Sądzono „Pismo Literacko-Artystyczne” a 14 listopada miesięcznik
„Zdanie”. Spotkania prowadził pomysłodawca – Tadeusz Skoczek.
*
Współpracownicy „Studenta” zostali laureatami prestiżowych
nagród Janusz Drzewucki otrzymał pierwszą nagrodę w dziedzinie eseju na Warszawskiej Jesieni Poezji, a Dariusza Bitnera wyróżniono nagrodą im. Andrzeja Bursy podczas Krakowskich Dni
Literatury.
*
Studenckie Centrum Kulturalne „Kontrasty” ze Szczecina obchodziło swoje 25 lecie w dniach 7 – 15 grudnia.
1986
7 lutego zmarł w wieku 34 lat Krzysztof Salbert, kierownik programowy Regionalnego Ośrodka Kultury „Kocynder” w Chorzowie.
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*
26 i 27 lutego zebrało się w Warszawie I Forum Gospodarcze
ZSP. Kultura studencka była reprezentowana przez „Alma-Art.”
i „Alma-Press”.
*
W marcu, po sześciu latach przerwy, zorganizowano Ogólnopolski Przegląd Grafiki Studenckiej. X OPGS odbył się w Krakowie.
Nadesłano 331 prac. Pierwszą nagrodę odebrał Mariusz Wilczyński.
*
II Przegląd Kabaretów Amatorskich PAKA odbywał się w Krakowie w dniach 4 – 6 kwietnia. Przesłuchania odbywały się w małej
salce klubu studenckiego „Piast”. Jurorami byli: Andrzej Drawicz,
Jacek Fedorowicz, Wojciech Młynarski, Piotr Skrzynecki, Maciej
Zembaty. W „Rotundzie” odbył się wielogodzinny maraton laureatów. Jedną z równorzędnych pierwszych nagród otrzymał kabaret „Potem” z Zielonej Góry za najlepszy dowcip zaprezentowany
w programie „Echo”. Dariusz Kamys, Janusz Klimienko, Adam Panal, Ewa Sopielewska, i Władysław Sikora połączyli ostre tematy
polityczne z czytelnymi parodiami i kulturalnym dowcipem. Kolejnym laureatem został kabaret „Koń polski” z Koszalina za program „Sześć procent” prezentujący dowcipne i odważne alegorie
polityczne, aktualne i rozrachunkowe.
*
W kwietniu SCK ZSP Zameczek – Remedium” w Sosnowcu zorganizowało III Festiwal Filmów Jednominutowych „Mini-Max”.
Główne nagrody zebrał Olaf Olszewski z Akademickiego Klubu
Filmowego „Piast” w Krakowie. W Widoku z mojego okna ukazał
przerażający obraz mieszkalnych mrówkowców zasłaniających niebo, a Ideologia stosowana była odważną kpiną z nadętych i górnolotnych symboli propagandowych ówczesnych czasów.
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*
W gdańskim klubie „Żak” trwała w dniach 11 – 13 kwietnia kolejna edycja festiwalu „Młode Kino Polskie”. Pokazano 90 filmów:
fabularnych, krótkometrażowych i etiud studenckich. Współorganizatorem było Koło Młodych Stowarzyszenia Filmowców
Polskich.
*
Jedenasty Konkurs Młodych i Debiutujących Zespołów Jazzowych odbywał się w dniach 17 – 19 kwietnia w krakowskiej „Rotundzie”. Tym razem nagrodą główną był udział w festiwalu „Jazz
nad Odrą”. Zdobyła tę nagrodę grupa „Blacward Glance” z Torunia. Ponadto wyróżniono „Music Conception” z Jawora oraz „Grzegorz Motyka Quitar Band”. Szefem organizacyjnym imprezy był
Marek Suszkiewicz.
*
W dniach 24 – 26 kwietnia odbywał się XXIII Festiwal „Jazz nad
Odrą” oraz III Otwarty Międzynarodowy Konkurs Zespołów Jazzu
Nowoczesnego.
*
XIX Przegląd Filmów o Sztuce odbywał się w dniach 24 – 27
kwietnia w Zakopanem. Krytycy związani z Studenckim Magazynem Filmowym „Powiększenie” ogłosili off werdykt, co było przyczyną skandalu. Za najgorszy film uznano „Przemijanie” Andrzeja
Barańskiego , piętnując też Andrzeja Szczygła za „Pasjans Mariana
Koniecznego”, Krzysztofa Miklaszewskiego za „Mit Nikifora” i Tadeusza Makarczyńskiego za „Autoportret artysty”. Ogłoszenie tej
decyzji było więcej przejawem przekory niż efektem przemyślanej
oceny. Organizatorzy podeszli do tego faktu zbyt poważnie. Prasa więc niepisała o oficjalnym werdykcie tylko o happeningowej
decyzji samozwańczego jury (Wiesław Adamik, Krzysztof Gierat,
Wojciech Mischke, Tadeusz Skoczek).
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*
9 numer „Studenta” datowany 27 kwietnia 3 maja, ukazał się
z wymownym rysunkiem na 2 stronie. Zamiast zwyczajowego
w tym miejscu felietonu zamieszczono grafikę przedstawiającą
człowieka z wieszakiem zamiast głowy, który wisi na pręcie. W ten
sposób redakcja zaprotestowała przeciw ingerencji cenzury.
*
W nocy z 28 na 29 kwietnia nastąpiła awaria w Czarnobylu. „Student” napisał w 10 numerze o chmurze promieniotwórczej zawierającej aktywny jod. Nie napisano o spontanicznej akcji studenckiej służby zdrowia podawania dzieciom, w klubach studenckich,
tzw. płynu Lugola mającego zneutralizować zagrożenie.
*
1 maja w tradycyjnym pochodzie uczestniczyli też studenci. Oto
relacja zaczerpnięta ze „Studenta” (nr 10): „Jak donosi nasz warszawski korespondent, podczas pochodu pierwszomajowego duże
wrażenie zrobiła ekipa znanego klubu studenckiego „Hybrydy”.
Pełni uroku, uśmiechnięci i modnie uczesani młodzi ludzie zaakcentowali więź polskiej młodzieży akademickiej z ideami robotniczego święta”.
*
W maju ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu na „Pamiętnik i dziennik absolwenta” organizowany przez Komisje Badań nad Pamiętnikarstwem Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek
Badań Społecznych RN ZSP i redakcję dwutygodnika „Student”.
Główne nagrody (po 30 tys. zł) otrzymali Elżbieta i Dariusz Wyborscy z Wrocławia oraz Roman Palowicz z Wrocławia. Jury (Jan Garlicki, prof. Franciszek Jakubczak, Tadeusz Skoczek, Wiesław Świderek) podkreśliło wysoki poziom nadesłanych prac, które uznano za cenny materiał badawczy zalecając szybkie wykorzystanie
go w prasie, radiu i telewizji oraz w pokonkursowym wydawnictwie zwartym.
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*
16-18 maja odbywał się XXII Studencki Festiwal Piosenki. Komitetem organizacyjnym kierował 26 letni student klubu studenckiego krakowskiej WSP – Grzegorz Kozieł. W „Studencie” opublikowano słowa niektórych piosenek, dyskretnie nie podając nazwisk
autorów: O to fragment pierwszej: „Kataklizmy znów nawiedzą
nasze kraje/ raz to lepsze, raz to gorsze urodzaje/ liczne strajki
i przewroty/ na ulicach czarne koty/myszy, węże i stagnacja/
pożar, kryzys i inflacja”. I inna: „Nikt nie mówił/ że za siódma
górą, siódmym lasem jest taki świat jak tutaj/ A pewnej nocy przeszedłem siódmą górę, siódmy las/i zaaresztował mnie miś Uszatek/w żołnierskim szynelu”. W tamtych czasach taka sztuka aluzji
dominowała w kulturze studenckiej, choć była zajęciem bardzo
ryzykownym.
*
VI Festiwal Rawa Blues trwał w dwóch odsłonach. Pierwsza odbywała się (oczywiście w Katowicach) w dniach 16 – 17 maja, druga
12- 13 września. W koncercie finałowym wystąpiła plejada artystów
tego gatunku: Dudek, Nalepa, Skrzek, Jakubowicz, Dżem.
*
XXXII Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich OKAFA 86
odbył się w Katowicach.
*
Od 6 do 20 lipca trwała w Świnoujściu XVI FAMA. Komitetem
Organizacyjnym kierował Henryk Zaręba. Obsługę prasową przygotowała redakcja „Studenta”.
*
W lipcu w Koszalinie odbyły się XIV Koszalińskie Spotkania
„Młodzi i Film”. Współorganizatorem była redakcja krakowskiego
Studenckiego Magazynu Filmowego „Powiększenie”. Wydano
w związku z tym specjalny numer pisma.
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*
II Gdański Przegląd Filmów Fantastycznych „Lapsbiax 86” zorganizowano w Gdańsku w dniach 10- 12 października. Radzie
Uczelnianej ZSP Politechniki Gdańskiej, Dyskusyjnemu Klubowi
Filmowemu „Sonda – Biax” oraz klubowi „Kwadratowa” udało się
ściągnąć wiele najnowszych filmów wprost z USA. Cenzura udawała, że nie zna programu imprezy.
*
W dniach 7 – 9 listopada odbywała się w Bydgoszczy Ogólnopolska Inauguracja Roku Kulturalnego ZSP. Imprezę otwierał koncert
noszący nazwę „W oczekiwaniu na wyciągnięte dłonie”. Tytuł ten,
jak i scenariusz koncertu zwiane były z trwającym międzynarodowym seminarium „Kultura na rzecz dialogu i pokoju”. Otwarto też
oficjalnie VII Festiwal Kultury Studentów PRL.
*
W grudniu w Gliwicach odbył się XII Festiwal Jazzowy „Boom
Jazz”.
*
17 grudnia Rada Naczelna ZSP i Komitet Organizacyjny VII Festiwalu Kultury Studentów PRL zatwierdziły program imprezy.
Dyskuję prowadził przewodniczący ZSP – Antoni Dragan. Wybrano Radę Artystyczna pod przewodnictwem Jana Poprawy.
Zaproponował on współpracę Henrykowi Berezie (literatura),
Marcinowi Błażewiczowi (muzyka), Izabeli Gustowskiej (plastyka), Romanowi Gutkowi (upowszechnianie filmu), Krzysztofowi Magowskiemu (twórczość filmowa), Urszuli Moroń (zespoły pieśni i tańca), Tadeuszowi Skoczkowi (wydawnictwa),
Tomaszowi Tłuczkiewiczowi (jazz), Janowi Wołkowi (piosenka).
Sekretariat Rady Artystycznej prowadził w Krakowie Janusz Andrzejowski.
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1987
Od kilku miesięcy trwał VII Festiwal Kultury Studentów PRL.
Redakcja „Studenta” wydawała miesięcznik: „Kurier Festiwalowy” w dość dużym nakładzie – 12 000 egzemplarzy, organ
Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego. Pracowali w nim:
Krzysztof Bęgowski („Alma- Press”), Wojciech S. Kaczorowski,
(Tygodnik „itd.”), Marian Kubalica (RN ZSP), Robert Kwiatkowski (RN ZSP), Włodzimier Ławniczak (Bydgoszcz), Waldemar
Radomski („Student – Serwis”), Jerzy Swatoń (organizator Finału
w Katowicach), Tadeusz Skoczek („Student”), Leszek Śnieciński
(Poznań), Jerzy Woźniak (Katowice), Wojciech Zaremba (Krajowa Rada Kultury ZSP), Jacek Żurakowski (Kraków). Sekretariat Komitetu Organizacyjnego prowadziła w Warszawie Halina
Rostek.
*
W dniach 26 lutego – 1 marca w Kielcach odbywał się Przegląd
Studenckich Teatrów Debiutujących „Start”. Wyróżniono tylko jedną grupę, „Trzeci teatr w drodze” z Bydgoszczy.
*
Od 7 do 26 marca trwał w Warszawie jubileusz 30 lecia klubu
studenckiego „Hybrydy”.
*
8 marca zorganizowano w rzeszowskiej filharmonii koncert inaugurujący VII Festiwal Kultury Studentów PRL. Jego nazwa „Alma
Żart” stała się niebawem synonimem złej pracy Akademickiego
Biura Kultury i Sztuki ZSP „Alma – Art.”.
*
W dniach 12 – 15 marca zorganizowano XII Krakowskie Reminiscencje Teatralne. Wystąpiło 12 teatrów. Zaprezentowano kilka
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premier: teatr „Cogitatur” z Katowic, Akademia Ruchu z Warszawy, Teatr „Jan: z Poznania”. Ponadto Krzysztof Lipski zaprosił
„Trzeci teatr w Drodze” z Bydgoszczy, Teatr „Draga” z Lublina
, teatr „a” z Wrocławia oraz grupy krakowskie Teatr 38, „Czarne
i białe”, oraz Teatr Zamkniety.
*
W marcu w Studenckie Centrum Kulturalne Uj „Rotunda” zorganizowano głośną sesję filmową pod nazwa „Kino i nostalgia”.
Pokazano filmy Wojciecha Hassa, Andrzeja Majewskiego, Andrzeja
Tarkowskiego, Andrzeja Wajdy. Prasa donosiła o frekwencyjnym
sukcesie tego „festiwalu filmowego”. Zainspirowało to działaczy
DKF „Rotunda” do zorganizowaniu w maju kolejnej odsłony tej
imprezy. Pokazano filmy Miklosa Jancso.
*
30 marca obradował Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej ZSP.
Głównym tematem dyskusji był brak finansów dla kultury
studenckiej, słaby wykup „cegiełek festiwalowych” (na finansowanie VII Festiwalu Kultury Studentów PRL), brak należytego zrozumienia władz państwowych dla problemów organizacyjnych
studenckiej kultury. Podjęto jednak decyzję o dofinansowaniu
działań Studenckiej Rady ds. Wideo oraz Kongresu Esperantystów
i Kongresu Młodych Filozofów „poprzez wykorzystanie środ- ków
finansowych z zewnątrz”. („Student, nr 9; 3 maja – 16 maja 1987).
*
4 i 5 kwietnia zorganizowano na Górze Świętej Anny I Ogólnopolską Turystyczna Giełdę Piosenki Studenckiej. Była to główna
impreza tego gatunku przygotowana przez środowisko opolskiej
ZSP w roku VII Festiwalu Kultury Studentów PRL zrealizowana
przez Biuro Podróży i Turystyki „Almatur” i Akademickie Biuro
Kultury i Sztuki „Alma-Art”. Pierwszą nagrodę otrzymał nienazwany zespół ze Studium Nauczycielskiego w Niemodlinie.
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*
Notatka z 7 numeru „Studenta” (5 – 18 kwietnia): „Po pięciu
miesiącach od inauguracji VII Festiwalu kultury Studentów PRL
odbyła się w Radzie Naczelnej ZSP pierwsza konferencja prasowa
poświęcona temu wydarzeniu. Na pytanie dziennikarzy odpowiadali zawiadujący organizacją Marian Redwan, Jerzy Swatoń i Aleksander Walczak. Omówili oni ideę i genezę imprezy, o której to
na łamach „Studenta” pisaliśmy niejednokrotnie. Poinformowali,
że w Polsce działa 150 klubów studenckich, 50 chórów, 46 zespołów
pieśni i tańca oraz około 50 teatrów studenckich i „niezliczona”
liczba zespołów muzycznych. Organizatorzy poinformowali, że
prowadzą rozmowy z duszpasterstwem akademickim oraz z niezwiązanymi z ZSP środowiskami artystycznymi w sprawie uczestnictwa w Festiwalu wszystkich zainteresowanych”.
*
W dniach 9 -11 kwietnia odbywał się w Krakowie XII Konkurs
Młodych i Debiutujących Zespołów Jazzowych „Jazz Juniors”. Tym
razem była to wielka impreza poprzedzona eliminacjami w Bydgoszczy, Łodzi i Wrocławiu. Pierwszej nagrody nie przyznano.
Dwie drugie otrzymali „Herold Specjal” (duet gitarowy z Bydgoszczy) oraz „Green Light for Agliculture” (z Łodzi). Trzecia otrzymał
bib-band „Mrowisko” z Zielonej Góry, a nagrodę specjalną jury
„New Jazz trio” z Białegostoku. Nagrodzono tez solistów: Jerzego
Szymoniaka (lidera i aranżera big–bandu „Mrowisko), Piotra Kucharczyka i Jarosława Mikołajczyka z Poznania, Piotra Iwanickiego
i Andrzeja Gubernata z Warszawy, Piotra Chołysa i Arkadiusza
Polska z Łodzi oraz Andrzeja Sitarza z Puław.
*
9 kwietnia nie rozpoczął się, zapowiadany od ubiegłego roku,
XXIV Festiwal „Jazz nad Odrą” we Wrocławiu. Rafał Płomiński - dyrektor Akademickiego Centrum Kultury „Pałacyk” we Wrocławiu
nie zebrał potrzebnych środków. ZSP nie potrafiło wspomóc organizatorów. Imprezę przeniesiono na czerwiec.
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*
V Ogólnopolskie Spotkania Estradowe zorganizowano w Rzeszowie. Na komercyjną imprezę zaproszono przedstawicieli kultury
studenckiej licząc na wzbogacenie programu imprezy. Do Jury zaproszono Jana Poprawę i Tadeusza Skoczka.
*
III Festiwal Piosenki Miłosnej i Erotycznej „Blyrwa i amory” zorganizowali studenci poznańskiej Akademii Medycznej w klubie
„Eskulap”. Nagrody wręczała prorektor, prof. Maria Chmielcowa.
O laureatach nikt już dziś nie pamięta, więc nie warto ich wymieniać.
*
Środowisko łódzkie zorganizowało XII Ogólnopolski Przegląd
Piosenki Turystycznej „YAPA” 87. Sprzedano 500 karnetów na imprezę. Nagrodzono: grupę „Efekt”, Krzysztofa Możejko z zespołem
i grupę „Wołosatki”. Do udziału w Studenckim Festiwalu Piosenki
zarekomendowano zespoły „Odnowa biologiczna” i „Neo Psalm”.
*
W Częstochowie w dniach 7 – 10 maja trwała XXIII Wiosna Studentów. Organizatorzy zdystansowali się od VII Festiwalu Kultury
Studentów PRL, chociaż finansowani byli przez ZSP. Zorganizowano korowód żakowski, przejęcie kluczy do miasta, wybory króla
i królowej wiosny oraz bale: Organizatora, Gałgankowy, Matrymonialny i „Bal z łezką” – na zakończenie.
*
W tym samym terminie trwały imprezy juwenaliowe w wielu
ośrodkach akademickich. W Słupsku przebiegały pod nazwą Dni
Kultury Studenckiej (organizował je Rada Kultury przy ZSP Wyższej Szkoły Inżynierskiej). Obok tradycyjnych imprez nazywanych
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„żakinadą” frekwencja cieszyły się imprezy sportowe, rozgrywki,
biegi, konkursy.
*
W Bydgoszczy „Juwenalia 87” zorganizowano w dniach 14 – 17
maja. Towarzyszyły im miedzy innymi Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe „Juve Song”.
W tych samych dniach odbywały się „Piastonalia ‘87” organizowane przez RO ZSP w Opolu. Atrakcja były loty balonowe oraz
występ zespołu „Bez biustonosza”.
W Krakowie Juwenaliów nie było. Ostatnie zorganizowano w
1980 roku.
*
Juwenalia warszawskie obchodzono 30 maja. Na rogatkach miasta żacy pobierali myto (przeznaczyli środki na budowę hali widowiskowo-sportowej). Na polach mokotowskich zorganizowano
wiele występów artystycznych.
*
XXIII Studenci Festiwal Piosenki zorganizowano w Krako- wie
w dniach 14 – 16 maja. Pierwsza nagrodę (ex aequo) przy- znano
Mariuszowi Lubomskiemu (Toruń) i kabaretowi „Potem” (Zielona
Góra). Drugą nagrodę (też ex aequo) odebrali Magda- lena Gajl
(Kraków) i Mariusz Zadura (Lublin). Wyróżniono: Ro- berta
Mroza, Małgorzatę Grabowską, zespoły „Flop”, „Koniu- gacja” i
„Odnowa biologiczna”. Stypendium im. Wojtka Bellona otrzymał
Tadeusz Krok. Dziennikarz przyznali swoją nagrodę (ufundowana
przez redakcje „Studenta”) Mariuszowi Lubomskie- mu.
*
16 maja wybrano Najmilsza Studentkę Krakowa. Została nią Małgorzata Kieres z Akademii Wychowania Fizycznego.
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*
22 maja redakcja „Studenta” pożegnała dotychczasowego redaktora naczelnego – Marka Siwca. Został redaktorem naczelnym
Tygodnika Studenckiego „itd.”. Odtąd krakowskim dwutygodnikiem kieruje Tadeusz Skoczek, dotychczasowy zastępca redaktora
naczelnego.
*
„Czy PRON [Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego –
sztuczny twór powołany w czasie „stanu wojennego”] wypełnił
postawione przed nim cele? Czy może powinien się już rozwiązać?
„ – pytania te postawiono w 11 numerze dwutygodnika „Student”
(31 maja – 13 czerwca).
*
W maju odbywał się kolejny Konkurs Jednego Wiersza
„O Jaszczurowy Laur”. Obradami jury kierował prof. Włodzimierz
Maciąg. Publiczność żywo reagowała podczas czytania wierszy
przez Marcina Barana, Pawła Filasa, Pawła Góreckiego i Katarzynę Krakowiak
*
„Nasz wiek XX” to tytuł hasła pod którym zorganizowano XXIV
Polski i Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych.
Obsługę prasową festiwalu przejęły pisma „Student” i „Powiększenie”. Część polska odbywała się w dniach 30 maja – 2 czerwca.
Grand Prix „Złotego Smoka” otrzymała Maria Zmarz-Koczanowicz
za film „Urząd”. Międzynarodowa impreza trwała w dniach 2 – 7
czerwca. Grand Prix „Złotego Smoka” otrzymała Tatiana Skabard
z ZSRR za film „Granica”.
*
XXIV Festiwal „Jazz nad Odrą” z wielkimi trudnościami organizacyjno-finansowymi przygotowano jednak na początek czerwca

71

(11 – 14.06 ). Marek Dudek, Zbigniew Petrus i Grażyna Dudek
z wielkim trudem przedłużyli żywot tej zasłużonej imprezy. Jury
pracujące pod przewodnictwem Zbigniewa Namysłowskiego
przyznało Grand prix duńskiemu „SUN Qartetowi”. „Wrocław tętnił jazzem – pisał sprawozdawca dwutygodnika „Student”. Grano
go także w „Rurze” i „Marazmie”. W witrynach Klubu Dziennikarz
i MPiK-u prezentowane były wystawy(…). Świetną reklamę miał
też festiwal w mieście”. (A. Matysik, Był jazz nad Odrą, „Student”,
nr 14: 12.07-12. 09.).
*
XXXIII OKFA czyli Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich
odbywał się w dniach 19 – 21 czerwca w Nowohuckim Centrum
Kultury. Program zdominowały filmy studentów z Akademic- kich
Klubów Filmowych „Rotunda” i „Piast” oraz Amatorskiego Klubu
Filmowego „Nowa Huta”. Nadesłano ponad 100 filmów. Grand
Prix przynano Jarosławowi Owsińskiemu za film „Andrzej” (film o
aktywności beznogiego kaleki). Pierwsze miejsce zdobył Marcin
Więsław za film „Czas Apokalipsy” (zapis stanu psychicz- nego
„statystycznego” Polaka po zabójstwie ks. Jerzego Popiełusz- ki).
Wrażenie na widzach zrobiły filmy Tomasza Dettloffa, Kazimierza Bihuna i Piotra Klamerusa.
*
Od 1 do 20 lipca trwała w Świnoujściu FAMA. Zorganizowano
6 dużych koncertów. Koncert inauguracyjny „Czekając na leitmotiv” przygotowało środowisko bydgoskie, a reżyserował Walerian Krenz. W wyniku otwartego konkursu wyłoniono pomysłodawcę i reżysera koncertu „MY”, Zbigniewa Cholewickiego,
studenta III roku PWSTiF w Łodzi. Studenci ze Szczecina przygotowali koncert bluesowy i koncert jazzowy pod tytułem „New Jazz
Conversation”. Jarosław Janowski przygotował kabareton i nazwał
go „Migiem w Cant”, a duet Dudek – Rogowski zabawne widowisko „Niedziela w która wyliniały plankton zaczął tańczyć”. Ponadto funkcjonowała Wakacyjna Akademia Rocka, Mała Filharmonia
FAMY, Kawiarnia poetycka, i Klub dziennikarzy (prowadzony
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przez redakcje „Studenta” i „Ziemi Bocheńskiej”). Wydawano specjalna gazetę pod redakcją Tadeusz Skoczka.
*
W sierpniu w Koszalinie odbywały się kolejne konfrontacje
„Młodzi i Film”. Bardzo interesujące dyskusje w cyklu „Szczerość
za szczerość” relacjonowały redakcje „Studenta” i „Powiększenia”.
*
Informacja z prasy studenckiej: „Ponad 150 tysięcy osób uczestniczyło w tegorocznej Akcji Lato przygotowanej przez ZSP, w obozach letnich, praktykach robotniczych, obozach roku zerowego,
obozach turystycznych (z „Almaturem”) i obozach kulturalnych
(z „Alma-Artem”). Ruszył Centralny Ośrodek Szkolenia ZSP
(ok. 600 uczestników) na gościnnych terenach ART. Olsztyn – Kortowo. Najatrakcyjniejsze obozy, np.”Awangarda XXI wieku” zorganizowała RN ZSP w Rozalinie i Śródborowie” („Student”, nr 15:
13- 26 września).
*
VII Festiwal „Rawa Blues ‘87” zorganizowano się w Katowicach
w dniach 18-19 września. Eliminacje odbyły się wcześniej w klubie
„Akant”. Najlepsi zagrali w słynnym „Spodku”.
*
Finał VII Festiwalu Kultury Studentów PRL odbywał się od 27
września do 3 października w Katowicach. Student wydawał podczas trwania całorocznej imprezy miesięcznik „Kurier Festiwalowy”. Wielki koncert finałowy pod „Jedno powietrze” przygotował
i wyreżyserował Jerzy Zoń.
*
Na XI Ogólnopolski Przegląd Grafiki Studenckiej organizowany
przez krakowski „Alma-Art” nadesłano 340 prac. Jury przyznało
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pierwszą nagrodę Markowi Basiulowi – studentowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dwie drugie otrzymały:
Jadwiga Kucharska – Jaśtalska z Wyższej Szkoły Pedagogicznej
z Częstochowy i Krystyna Garstka z UMK w Toruniu..Wystawę prac
nagrodzonych zorganizowano w ramach Finały FKS PRL w Katowicach.
*
Seminarium „Stan kultury filmowej w środowisku akademickim” zorganizowały w lokalu Śląskiego Towarzystwa Filmowego
redakcje „Studenta” i „Powiększenia”. Na imprezę trwająca trzy
dni (1 – 3 października) przyjechali do Katowic wszyscy znaczniejsi
dziennikarze i krytycy filmowi. Sprawozdania i referaty opublikowano na łamach pism – organizatorów.
*
Komisja Historyczna Ruchu Studenckiego przyznała poraz
pierwszy swoja nagrodę za upowszechnianie tradycji. Otrzymali
ją Stanisław Dziedzic i Tadeusz Skoczek za „Monografię Studenckiego Teatru 38”. Uroczystość związana z przekazaniem nagrody
odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie, siedzibie PAN.
*
Krakowskie Wydawnictwo Akademickie wydrukowało pierwszą na polskim rynku książkę z piosenkami Włodzimierza Wysockiego. Cenzura „zdjęła” wstęp Tadeusza Skoczka do tej publikacji.
„Student” drukował przy tej okazji (w listopadzie , grudniu i styczniu następnego roku) artykuły Olgi Branieckiej, Andrzeja Domagalskiego i autora ukrywającego się epod pseudonimem Jerzy S.
Kowalski.
1988
W 2 numerze „Studenta” (datowanym na 3 – 16 stycznia 1988)
ukazał się artykuł profesora Stefana Morawskiego zatytułowany
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„Prowincjonalność i głuche milczenie. (mini przyczynek do V Zjazdu
Filozofii Polskiej” zawierający oceny postępowania polskich władz.
Materiał wywołał furię Wydziału Propagandy Komitetu Centralnego PZPR i sekretarza Jana Główczyka.
*
27 lutego, po dziesięcioletnim remoncie, rozpoczął na nowo działalność w historycznym pałacyku przy Wałch Jagiellońskich, Klub
Studentów Wybrzeża „Żak”
*
Luty był miesiącem obchodów 10 lecia śmierci Wiesława Dymnego, prozaika, poety, aktora, jednego z założycieli legendarnej „Piwnicy pod Baranami”. Jedno ze spotkań odbyło się w krakowskim
klubie „Nowy Żaczek”.
*
Od 25 do 28 lutego trwał kolejny Ogólnopolski Przegląd Studenckich Teatrów Debiutujących „Start ‘88”. Od tego roku nazywać się
zaczął Festiwalem Młodego Teatru. Tym razem szefem organizacyjnym i artystycznym był Jerzy Moszkowicz (Teatr Jan). Zaprosił
do Poznania 33 grupy. W doborze pomagała mu Rada Artystyczna:
Zygmunt Duczyński, Zdzisław Hejduk, Jerzy Konic, Juliusz Tyszka, Jacek Zembrzuski. Nagrodę Główną przyznano grupie „Centrum” z Krakowa za „Wszystko było dobrze” według St. I. Witkiewicza. Grupa działająca przy spółdzielni mieszkaniowej „Hutnik”
zadała kłam twierdzeniu, że tylko studenci mogą stworzyć interesujący teatr alternatywny. Nagrodę „Studenta” przyznano Studenckiemu Teatrowi Prób.
*
W dniach 21 – 22 kwietnia odbył się w Poznaniu I Przegląd Piosenki Georgesa Brassensa.
*
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W 8 numerze „Studenta” (27 marca – 9 kwietnia) opublikowano „Manifest Młodych” podpisany przez K. Magowskiego,
J. Kidawę-Błońskiego, W. Krzystka, P. Łazarkiewicza, T. Szadkowskiego, R. Glińskiego, K. Langa, I. Łepkowską, J. Kondrackiego,
M. Zmarz-Kaczanowicza, P. Morawskiego. Był to zbiorowy protest
przeciw marazmowi jaki wprowadziły władze w tryb organizacji produkcji filmowej. „Nasze pokolenie, które weszło do zawodu w okresie stanu wojennego, od samego początku narażone jest
na dezintegracje” – napisali młodzi.
*
XIII Krakowskie Reminiscencje Teatralne odbyły się w dniach
13 – 20 marca. Krzysztof Lipski zaprosił: teatr Dialog z Koszalina,
Tako z Gdańska, TUBB II z Wrocławia, Drugie Studio Wrocławskie,
Studencki Teatr Prób (też z Wrocławia), Teatr im Artaud i Teatr
Wznowiony z Poznania, Teatr na Skraju z Tarnowa, oraz grupy
krakowski – Teatr 38, Mandala, Studio Teatralne Centrum, Teatr
Sytuacji i Teatr Studentów PWST.
*
XXIV Studencki Festiwal Piosenki odbywał się w dniach 12 – 15 maja.
*
W 12 numerze „Studenta” aż na dwóch kolumnach zaprezentowano twórczość Jana Polkowskiego. Był on swego czasu współtwórcą grupy poetyckiej działającej w klubie Rady Uczelnianej
SZSP „Nowy Żaczek”.
*
W listopadzie „Student” zorganizował seminarium młodoliterackie pod nazwą „Chaos i konwencja”. Rozpoczęto wydawanie
książek w serii „Biblioteka Studenta”.
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KULTURA STUDENCKA 1956–1989
WOLNOŚĆ W CZASACH ZNIEWOLENIA
Wolność fascynuje i napawa lękiem, dlatego zmusza,
by nasza postawa wobec niej nie była nieokreślona
Ks. Prof. Józef Tischner

K

ultura studencka była zjawiskiem niespotykanym w krajach bloku wschodniego. Artyści związani ze studenckimi teatrami, kabaretami, klubami potrafili wywalczyć dla siebie duży obszar wolności twórczej, swobody intelektualnej wypowiedzi oraz
niezależności organizacyjnej i formalnej. Wydawano czasopisma
i programy imprez, plakaty, ulotki, manifesty, tomiki poezji, wypowiedzi programowe. Bardzo często były to druki ulotne, trudno
obecnie dostępne i znane jedynie nielicznym.
Studenccy i akademiccy wydawcy borykali się z wieloma trudnościami: cenzurą, brakami sprzętu poligraficznego, niedostatkami
zaopatrzenia w papier. Potrafili jednak pokonywać te trudności,
często z naruszeniem ówcześnie obowiązujacego prawa. Zagraniczne kontakty studenckich twórców pozwalały na stałą łączność
z zachodnią myślą filozoficzną oraz na rozwój uprawianych dziedzin w symbiozie z kulturą światową. Dzięki tej transmisji kultura
studencka stawała się ważnym instrumentem rozwoju niezależnej
kultury polskiej, szczególnie awangardowej.
Mecenasem tych działań była organizacja studencka ZSP (SZSP)
spełniająca w różnych okresach różną rolę: inspirującą, finansującą
działania, chroniącą przed represjami, dokumentujacą aktywność.
Oczywiście zdarzały się też przypadki ideologizacji i nacisków,
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próby wprowadzania polityki PZPR do autonomicznego środowiska akademickiego.
Cały ten bogaty wachlarz postaw i filozofii działania jest obszarem nieznanym i niezbadanym. Wystawa różnorodnych wydawnictw studenckich ma zidentyfikować problem, zgromadzić jak
największą ilość tych dokumentów życia społecznego PRL i dać
podstawy do dalszych badań.
*
Od początków powojennej Polski środowiska akademickie odgrywały w społeczeństwie niebagatelną rolę. Jeśli spojrzeć obiektywnie na problemy awansu społecznego, jaki dokonał się w naszym kraju po 1945 roku, porównać sytuacje oraz status chłopów
i robotników z okresem międzywojennym, zrozumieć problematykę odbudowy kraju po niemieckiej okupacji i docenić wielki wysiłek prawie całego społeczeństwa w przywracaniu państwowości, odradzaniu oświaty, instytucji kultury, transportu, przemysłu
– pojawi nam się obraz bogatej i różnorodnej aktywności różnych
grup społecznych na wielu obszarach. Uczeni, nawet przymusowo
przesiedleni ze Wschodu, artyści ocaleni z czasów niemieckiego
i sowieckiego terroru, pisarze, poeci, aktorzy, dziennikarze walczący na różnych frontach z entuzjazmem rzucali się w wir pracy w wolnej przecież ojczyźnie. Niewielu pozostawało w dalszym
oporze, nie respektując rozkazów dowództwa Armii Krajowej czy
decyzji politycznych polskiego rządu sprawującego władzę, nie tylko na uchodźctwie.
Powojenne polskie władze, przywiezione wprawdzie ze
Wschodu i administrujące krajem w oparciu o siłę militarną Armii Czerwonej, aktywnie i, trzeba przyznać, efektywnie, realizowały strategię odbudowy i rozwoju szkolnictwa oraz powszechnej edukacji narodu. Hasło walki z analfabetyzmem stało się
częścią ówczesnej doktryny społeczno-politycznej. Naturalną
koleją rzeczy, młodzi, po skończeniu nauki w szkole średniej,
dążyli do wstąpienia na wyższe uczelnie. Naturalną też koleją rzeczy, mimo skróconych okresów przebywania w murach
uczelni (wyniszczony okupacją kraj czekał na fachowców), młodzi dążyli do organizowania się w kółkach zainteresowań, gru78

pach regionalnych, organizacjach samorządowych, społecznych,
kulturalnych czy politycznych, kołach naukowych, drużynach
sportowych. Tuż po II wojnie światowej odrodziło się szereg przedwojennych organizacji studenckich (przede wszystkim były to stowarzyszenia społeczne, samorządowe, samopomocowe i kulturalne, naukowe i sportowe). Działała duża liczba zrzeszeń i struktur
powstałych w czasie okupacji, powołano też wiele nowych. Młodzi chcieli przede wszystkim działać, nie przykładali więc większej
wagi do identyfikacji politycznej. Entuzjazm z uzyskanej wolności
był przyczyną wielkiej aktywności w wielu dziedzinach. Zrzeszając
się w różnych organizacjach młodzi byli rozproszeni politycznie
na szereg konstelacji, często negatywnie nastawionych do nowego
ustroju.
Po pierwszym romantycznym okresie odbudowy władze kontrolowane przez Związek Radziecki, dominujący w Europie Środkowo-Wschodniej w wyniku geopolitycznego podziału świata,
dokonanego przez koalicję antyhitlerowską, zaczęły realizować
strategię eliminowania przeciwników nowego porządku. Pojawił
się termin „wrogów ludu”, aresztowania (nawet wśród wyznawców „lewicowej religii”) i terror. W gabinetach polityków postanowiono powołać jedną silną, sterowaną centralnie, organizację polityczno-społeczną. Rok 1948 dał szereg przykładów podobnych
działań w najprzeróżniejszych dziedzinach życia społecznego, ekonomicznego i politycznego. Powstał Związek Młodzieży Polskiej.
Studenci otrzymali akademicki ZMP pod nazwą ZAMP, przemianowany później na Wydział Akademicki ZMP. Zmiany strukturalne w ruchu młodzieżowym wymuszone przez ówczesną doktrynę
społeczno-polityczną zahamowały rozwój aktywności intelektualnej i kulturalnej studentów. Przestały istnieć prężne koła naukowe,
akademickie zrzeszenia sportowe i gimnastyczne, zniknął szeroki
wachlarz zainteresowań kulturalnych studentów, wydano zakaz
działania dla Towarzystwa Bratniej Pomocy, popularnego i autentycznie masowego „Bratniaka” (należeli do niego między innymi
Karol Wojtyła i Piotr Jaroszewicz).
Jedna, silna, zwarta politycznie organizacja młodzieżowa nie
przejęła niestety zainteresowań i sprawdzonych form pracy kulturalnej swoich poprzedniczek. Braki te szybko stały się widoczne,
dlatego już w 1950 roku powstaje nowa koncepcja i nowa struktura
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akademicka – Zrzeszenie Studentów Polskich. Było to olbrzymie
novum, organizacja masowa, zrzeszeniowa, posiadająca charakter
związku zawodowego studentów, nie pozbawiona wszakże ambicji
politycznych. Ta nowa struktura dała początek nowej jakości, powstała możliwość stworzenia forum dla nowej aktywności środowisk akademickich. W programie ZSP poczesne miejsce zajmowała
kultura. Historia ZSP pokazała nam później w jaki sposób młode
pokolenie może wnieść olbrzymi wkład w rozwój kulturowy oraz
społeczny narodu i społeczeństwa, a także państwa.
Zrzeszenie Studentów Polskich było w początkach lat pięćdziesiątych ewenementem w bloku państw Europy Wschodniej. Formy
pracy proponowane przez ZSP wyprzedziły swoją epokę co najmniej o kilka lat. Kiedy w 1956 roku nadeszła wielka „odwilż”, kiedy w innych krajach zaczynał się długotrwały okres przeobrażania
zbiorowej świadomości, u nas grunt był już dawno przygotowany.
Było to m.in. dziełem takich organizacji jak ZSP. Ludzie aktywni
czekali tylko na okazję wykorzystania – powszechnego i publicznego – swych możliwości.
W dziedzinie kultury pewne działania artystyczne wyprzedziły
przemiany polityczne, mające miejsce w Polsce po roku 1956. Już
w 1954 roku pojawiają się grupy teatralne, szydzące z ówczesnej
socjalistycznej rzeczywistości czy poeci wymykający się obowiązującej socrealistycznej konwencji. Przełom 1955/56 i lata następne to
wręcz erupcja nowych trendów w kulturze studenckiej. W różnych
środowiskach powstaje jednocześnie kilka podobnych zjawisk.
W Gdańsku był to teatrzyk „Bim-Bom”, Cyrk Rodziny Afanasjew,
i wiele innych eksperymentów teatralnych. W Warszawie szokuje
swymi spektaklami Studencki Teatr Satyryków, rewelacją na skalę
światową staje się grupa tygodnika „Po prostu”, śmieszy i zmusza
do refleksji kabaret „Stodoła”. Pod koniec 1956 r., w sali Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, studenci kilku uczelni wystawiają
spektakl „Gałczyński 38”. Daje to początek grupie teatralnej, która
niebawem przybliży polskiemu widzowi aktualne i najnowsze zdobycze światowej awangardy. Dziś każdy teatr zawodowy do często wystawianej klasyki, zaliczy dramaty Samuela Becketta, Artura
Adamowa, Eugene Ionesco, Tymoteusza Karpowicza, Franza Kafki
itp. Pod koniec lat pięćdziesiątych na taki repertuar porwać mógł
się jedynie studencki Teatr 38. Współczesny teatr nie mógłby bez
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wymienionych nazwisk funkcjonować – trudno byłoby sobie wyobrazić jego rozwój – wówczas, tylko studenci mogli oprzeć się
druzgocącej krytyce partyjnych ideologów, narzucających swoje,
jedynie słuszne poglądy na łamach „Trybuny Ludu”; Romana Szydłowskiego czy osławionego „Jaszcza”, Józefa Alfreda Szczepańskiego. Ogromna większość polskich prapremier światowej dramaturgii była dziełem studenckich teatrzyków.
Wcześniej nie do zaakceptowania były próby krytyki czy też
obśmiewania polskich przywar narodowych. Jedynie studencka
„Stodoła” zdobyła się na wystawienie niezwykle kontrowersyjnego dzieła Alfreda Jarry „Król Ubu”, którego akcja rozgrywa się
„w Polsce – czyli nigdzie”, a do określenia cechy charakterów Polaków używa się słowa merde.
Wielką różnorodność idei i poglądów przedstawiać zaczęli twórcy spektakli polskiego teatru studenckiego. Ich intencje nie zawsze
były jasne i czytelne, myśli przewodnie inscenizacji nie zawsze miały sens, a jeśli miały to niekoniecznie był on nacechowany treściami
pozytywnymi i programotwórczymi. Różnie oceniano przesłania
etyczne proponowanych treści, a także ich walor poznawczy. Jednakże rewolucja artystyczna, którą zapoczątkował teatr i kabaret
studencki w latach pięćdziesiątych dała olbrzymie efekty, zbliżając
polską kulturę do najnowszych osiągnięć światowych, i to w różnych dziedzinach życia, przenikania idei, rozwoju twórczości i aktywności intelektualnej. Większość zdobyczy formalnych polskiego teatru profesjonalnego ma swój początek w teatrze studenckim.
Studenci przywozili bowiem artystyczne nowinki zza granicy, adaptowali je do polskich warunków, upowszechniali. Inscenizacyjne,
wolne od tradycyjnych norm podejście do tekstu dramatu, przenoszenie akcji między widzów, aktywne uczestnictwo odbiorców
w kreacji artystycznej aktorów, zrywanie z wieloma kanonami teatralnymi na rzecz oryginalnych, nowatorskich pomysłów inscenizacyjnych, technicznych, artystycznych – to wszystko zaproponowali nic nie mający do stracenia studenci.
Cały studencki ruch intelektualny powstawał na gruncie negacji
zastanych zjawisk, choć w niektórych dziedzinach twórcy musieli dokonywać akrobacji ideologicznych nazwanych nawet przez
Jerzego S. Ossowskiego na łamach „Litterariów” ideowym salto
mortale. Najwięcej błędów ma tu na sumieniu literatura. Krytyka
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literacka po 1989 roku otwarcie wytyka niektórym pisarzom zjawisko określone mianem podwójnego debiutu: przed październikiem
i po... Padają największe nazwiska: Białoszewski, Herbert, Szymborska. Stwierdzić jednak należy z całą stanowczością, że również
boom literacki, mający miejsce najczęściej wśród młodzieży studenckiej obrodził nie tylko wybitnymi talentami, lecz także zrodził
zjawisko, które nazywamy współczesną literaturą polską. Nie bez
powodu więc tygodnik społeczno-literacki młodych, będący w drugiej połowie lat pięćdziesiątych trybuną nowych treści, przyjął właśnie nazwę „Współczesność”.
*
Czasopiśmiennictwo studenckie – czy jak chce poznański prasoznawca z Centralnego Ośrodka Informacji i Analiz Studenckiego
Ruchu Kulturalnego, Jerzy Łojko – czasopiśmiennictwo akademickie, stało się kolejnym wyznacznikiem aktywności młodych intelektualistów po 1956. Podczas popaździernikowej odwilży walkę
o „rząd dusz” w Poznaniu toczyły „Wyboje”, w Krakowie Stefan
Papp, Stefan Berdak i Tadeusz Śliwiak wydają „Czarno na białym”
zamienione szybko na jeszcze lepszą „Zebrę”. Z czasem powstają
„Politechnik”, „Nowy Medyk” i szereg innych pism uczelnianych,
a nawet wydziałowych. Wprawdzie zlikwidowano „Po prostu”,
ale jego rolę przejmuje tygodnik „ITD” i przynajmniej w spełnianiu kulturotwórczej funkcji, dorównuje poprzednikowi. Właśnie
dzięki wielkiemu rozwojowi studenckiego czasopiśmiennictwa,
polemikom prowadzonym na łamach wszystkich krajowych gazet
i czasopism, powstają nowe wartości. „Poważne” tygodniki w walce o czytelnika sięgają po poezję i eseistykę młodych. Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte to czas „Studenta”, wieńczony kilkoma
numerami dodatku „Młoda Kultura”.
Stan wojenny ogłoszony przez Wojciecha Jaruzelskiego 13 grudnia 1981 roku i jego następstwa zrujnowały dotychczasowy porządek zorganizowanego ruchu studenckiego. Zawieszono działalność klubów studenckich, przestała wychodzić prasa akademicka.
O dziwo nie zlikwidowano zjawiska określanego mianem kultury
studenckiej. Zinstytucjonalizowane formy nie działały, ograniczenia stanu wojennego nie zahamowały jednak aktywności w sferze
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kultury. Środowisko krakowskie organizowało imprezy jazzowe,
„Zaduszki”, „Jazz Juniors”. Część artystów nie wróciła z za granicy, inni zaczęli tworzyć w prywatnych domach, kościołach.
Partia, sprawująca nadal władzę administracyjną i ideową,
otrzymywała wiele listów, protestów, postulatów. Nacisk władz
SZSP doprowadził do stopniowego łagodzenia rygorów stanu wyjątkowego. Przewodniczący Rady Naczelnej SZSP – Tadeusz Sawic,
został pełnomocnikiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.
Natychmiast powołał w poszczególnych województwach swoich
przedstawicieli. Ci bardzo szybko pozbywali się wojskowych komisarzy z centrów studenckich powołując swoich pełnomocników,
którymi z reguły bywali szefowie zawieszonych instytucji. ZSP znowu rozmiękczał, skutecznie i sprawnie, decyzje partyjnego aparatu
i administracyjny nacisk.
Dwa lata jednak trwały starania o „odwieszenie” redakcji dwutygodnika „Student”. Zresztą pierwsze cztery numery wyszły jako
jednodniówka. Było to intelektualne oszustwo stosowane przez studentów już wcześniej, pozwalające wydawać periodyk jednorazowo (powstał nawet dziwny termin „jednodniówka powtarzalna”).
Tak niby oficjalnie, ale bez decyzji komitetów partyjnych wychodziły regularne miesięczniki studenckie, jako jednodniówki. Były to
„Spojrzenia”, „Magazyn Studencki”, „Kurier Festiwalowy” – pismo
organizatorów VII Festiwalu Kultury Studentów PRL.
W pierwszym numerze reaktywowanego w 1984 roku „Studenta” redakcja zdecydowanie zdystansowała się od swoich starszych
kolegów, by niemal natychmiast wrócić do kontynuacji myśli
i działań twórczych poprzedników. Już sam fakt reaktywacji był
wymuszeniem, by nie powiedzieć szantażem. Kiedy odpowiedni urzędnicy w KC PZPR publicznie oświadczyli, że nic nie mają
do potwierdzenia starań studentów by powołać środowiskowe pismo, mało – widzą taką potrzebę tylko… nie ma w Polsce papieru,
by tę operację zrealizować – grupa inicjatywna najpierw załatwiła
„asygnatę”, następnie przywiozła do drukarni kilkanaście ton owego papieru… Czyż to nie było działanie rynkowe i przypominające
o gospodarce wolnorynkowej w czasach realnego socjalizmu ?
„Student” – mimo pierwotnych zapowiedzi – zaczął w szybkim
tempie nawiązywać do sławy poprzedników. Zorganizowano kilka
seminariów literackich, wydawano „Bibliotekę Studenta”, w klubie
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„Pod Jaszczurami” organizowano cykl pod nazwa „Sąd nad prasą
polską”, uczestniczono w różnych akcjach społecznych, kulturalnych i politycznych.
Wydawano przeróżne jednodniówki, katalogi, informatory imprez. Redaktorzy „Studenta” pracowali w większości biur prasowych studenckich imprez. Wydano na VII Festiwal Kultury Studentów PRL (z finałem w Katowicach) 10 numerów miesięcznika
– wspomniany już – „Kurier Festiwalowy”. Powołano Krakowskie
Wydawnictwo Akademickie „Alma-Art”, nieco później Oficynę
Obecnych. W tej ostatniej inicjatywie ogromna aktywność przejawiał Andrzej Orecki, inicjator powstania Stowarzyszenia Obecnych (z siedzibą w redakcji „Studenta”). Podjęto prace nad opisem
zjawisk kultury i ekonomii w latach osiemdziesiątych, polemizując niejako z postawą bojkotowania wszystkiego, co związane jest
z normalną aktywnością kulturalną w tamtych trudnych czasach.
Jerzy Hausner ogłosił niekonwencjonalny tom refleksji pt. Między
reformą a okrągłym stołem, a Piotr Wasilewski zestawił obszerny tom
szkiców o młodym polskim kinie w zbiorze esejów Świadectwa metryk.
„Student” wychodził do początku lat dziewięćdziesiątych. Nie
przetrwał pierwszego, rewolucyjnego okresu transformacji. Kiedy
zlikwidowano Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą „Prasa-Książka-Ruch” – jako relikt struktury koncernu epoki komunistycznej,
tym samym przestała istnieć Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
Zlikwidowano też redakcję krakowskiego dwutygodnika, który
formalnie był wydawany przez MAW (dyrektorem był Zygmunt
Konopka, sekretarzami wydawnictwa w różnych okresach Janusz
Fogler, Mariusz Stanisław Potyra). Ani redakcji, ani redaktorowi
naczelnemu nie pozwolono wykupić tytułu, nie odpowiedziano
nawet na pisemne oferty w tej sprawie, nie zareagowano na podawane ceny wykupu. Grupa redaktorów zarejestrowała więc osobny
tytuł o nazwie „Nowy Student”, jednak nowemu wydawcy (była
to znowu Rada Naczelna ZSP, tak jak w początkach istnienia tego
pisma) nie udało się dłużej utrzymać na rynku.
Środowisko „Studenta” zainicjowało w latach dziewięćdziesiątych kilka nowych projektów. Wydano 100 numerów pisma Stowarzyszenia Autorów Polskich pod tytułem „Suplement”, w oparciu
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o Związek Młodzieży Wiejskiej zainicjowano kwartalniki „Obrzeża” i „Matecznik” (nawiązując do tzw. wiejskiego „Notatnika Klubowego”, wydawanego w latach osiemdziesiątych przez Ośrodek
Kultury Wsi „Scena Ludowa”, stowarzyszenie związane z ZMW).
Już w XXI wieku zainicjowano edytowanie kwartalnika poświęconego kreatorom intelektualnego śpiewania, wywodzącym się
piosenki studenckiej, o prostej nazwie „Piosenka” (Jan Poprawa,
Tadeusz Skoczek).
Środowiska akademickie przenikały się i rozwijały wielotorowo.
Często ci sami ludzie realizowali swoje pomysły w ZSP, ZMW,
SZMP a nawet w ZHP. We wrocławskim Akademickim Centrum
Kulturalnym Pałacyk w latach siedemdziesiątych działały Kluby
Twórców i Animatorów Kultura (w skrócie nazywane „ktiakami”),
na ich bazie powoływano w całej Polsce – Studenckie Akademie
Kultury (SAK). Wrocławianie nie akceptowali jednak jednolitego
wzoru narzucanego przez SZSP i powołali Akademickie Studium
Kultury Współczesnej. Mimo konfliktów z organizacją studencką,
postanowiono jednakże wydawać za pieniądze SZSP pismo. Zanim
jednak doszło do porozumienia z ASKW, Zbyszek Bierzański i Sokrates Spiridis, powołali wąską i wysublimowaną grupę pod nazwa
Ośrodek Twórczy „Dom”. Organizacja studencka wsparła finansowo proces produkcji czasopisma „Mandragora”. Ruch społeczny,
jaki wywołany został działalnością redakcji (oprócz wymienionych
nowatorską aktywność przejawiali Roman Lewandowski i Wojciech Ostrowski) był niezwykle aktywny i twórczy. Mimo trudnego czasu stanu wojennego, grupa przejawiała ogólnopolską aktywność. Powołano Forum Nowej Kultury przekształcone później
w Forum Poszukiwań Kulturowych, cały czas opierając się o myśl
formułowaną na łamach „Mandragory”. Tu publikowano manifesty, drukowano też teksty wzajemnie polemiczne, przygotowywano raport o stanie kultury studenckiej.
Krakowskie Wydawnictwo Akademickie inicjowało w latach
osiemdziesiątych realizację periodyków naukowych. Na Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Krakowie powstały dwa wydawnictwa;
„Juwenilia Religiologica” i „Warsztat. Biuletyn Naukowy” redagowany przez Annę Skoczek i Zenona Zalewskiego. Redakcje
tych pism nawiązywały do inicjatywy działającej w Studenckim
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Centrum Kulturalnym Uniwersytetu Jagiellońskiego „Rotunda”
Sytuacyjnej Grupy Literackiej „Warsztat”, której udało się wydać
zaledwie jeden tom swoich prac.
Odrębne zjawisko stanowiło studenckie radio, inne programowo
i estetycznie, tworzone przez studentów i dla studentów, posiadające od lat siedemdziesiątych sporą autonomię i niezależność programową. „Alma Radio” w krakowskim „Żaczku” czy poznańskie
„Studenckie Radio Winogrady” stanowiły rezerwuar talentów i
niebawem zasiliły wszystkie ważniejsze rozgłośnie powstające
w żywiołowym procesie transformacji po 1989 roku (z RMF FM
i Radiem ZET na czele).
Prasa nie mogła być jednak wyłącznym miejscem dyskusji i polemik. Studenci potrzebowali platformy do żywej i żywiołowej wymiany zdań, konfrontowania idei. Słowo pisane rodzi podejrzenie
małej oryginalności, autentyczności. Zawsze można było artykuł
przewidziany do druku ocenzurować, wygładzić i poprawić, pozbawiając go tym samym pierwotnej szczerości myśli. Powstała
gwałtowna potrzeba autentycznej i nieskrępowanej, żywej i żywiołowej dyskusji, nie przygotowanej, nie wyreżyserowanej wymiany
myśli. Miejsca spotkań studentów: stołówki, świetlice i czytelnie
przekształciły się więc w kluby studenckie. Jest to odrębny temat,
szeroki, ważny, niezbadany i słabo opisany, chociaż dokumentacja
tego zjawiska istnieje, żyją jeszcze ludzie tworzący kulturę w tych
miejscach, oazach wolności czasów minionych. Podobnie, odrębnego zainteresowania wymaga zjawisko piosenki studenckiej, jazzu,
kabaretu, teatru studenckiego (alternatywnego, otwartego), plastyki, a nawet subkultury studenckiej turystyki (rajdy, piosenka turystyczna) czy sportu.
*
Kultura studencka była najważniejszym ogniwem pracy
ZSP. Świadczy o tym fakt organizowanych co kilka lat Festiwali Kultury Studentów PRL. Każdy z nich miał pokazać społeczeństwu i władzom jakiś doniosły fakt. Raz okrzepnięcie twórców i tworzenie pozytywnego programu, innym razem włączał
się w ogólnokrajowe obchody powstania Polski Ludowej, raz
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działał jako świadoma prowokacja wobec „zastanej rzeczywistości”, innym razem podkreślał łączność z aktualną polityką władzy i aktualnymi wymogami politycznej propagandy,
raz dokonywał „zmiany warty” o pokoleniowym charakterze, innym razem stosował propagandowy chwyt, wprowadzał młode
roczniki debiutantów. Efekty były różne w zamiarach i wynikach,
ale sam fakt potrzeby organizacji podobnych imprez kompleksowych świadczy o potędze kultury studenckiej. Czasami impreza
pokazywała też serwilizm władz organizacji studenckiej i nadmierne (nieraz służalcze) włączanie się w politykę kulturalną partii
i rządu. Ocena tych zjawisk musi więc uwzględniać realia historyczne oraz społeczno-polityczne.
Wydarzenia roku 1968 dokonały gruntownej zmiany warty
w kulturze studenckiej, która po wielkim okresie 1956-1960, w latach sześćdziesiątych przeżywała chwile niepewności i bezideowości. Lub inaczej: szukała kultura studencka (kultura studentów
w jej zinstytucjonalizowanych formach) nowych dróg aktywności
twórczej. Zapominając o niezależności, oryginalności, odrębności. Działające w latach sześćdziesiątych ugrupowanie poetyckie
„Orientacja Hybrydy” jako jedyne, zgoła monopolistyczne, nie zamknęło działalności do miejsca swojego działania, warszawskiego
klubu „Hybrydy” i wyszło daleko poza swoje „statutowe”, literackie zainteresowania. Pokolenie lat siedemdziesiątych nazwane
„Nową Falą” dokonało rewolucyjnych zmian w świadomości społecznej. Ale i „Orientacji Hybrydy” należy oddać sprawiedliwość.
Wprawdzie nie stworzyła ona nośnych koncepcji - panował już
niepodzielnie „mały realizm” – ale członkowie grupy wykształcili
nowy model propagowania kultury studenckiej – wydawnictwa.
Do dnia dzisiejszego funkcjonuje mit czołowego studenckiego wydawcy, Jerzego Leszina-Koperskiego, właśnie od publikacji arkuszy poetyckich Orientacji Poetyckiej Hybrydy, zaczynającego swą
olbrzymią misję dokumentacyjną. Jego Almanachy Kulturalne ZSP
, Kroniki Kulturalne ZSP, Serie Poetyckie („Generacje” czy „Pokolenie, które wstępuje”), czasopisma („Orientacje”, „Integracje”)
odegrały jednak nie tylko dokumentacyjną rolę. Były i są do dziś
jednymi z podstawowych miejsc ukazywania tamtejszych programów, myśli, idei. I znowu wypada podkreślić rolę pojedynczej
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osoby w stworzeniu wartości ponadczasowych. Ten swoiście pojmowany personalizm otwierał w środowiskach akademickich niesłychane możliwości. Wszyscy wiedzieli, że w sprawach debiutu
należy zwracać się do Jurka Leszina (obecnie używa on wyłącznie
nazwiska rodowego Koperski), a ten stawał na głowie (dosłownie
i w przenośni) aby nagłośnienie osoby twórczej i intelektualnie
przygotowanej urzeczywistnić. Nie starczyłoby tu miejsca na pobieżne nawet wyliczenie nazwisk poetów, którzy dzięki tej Osobie
wstąpiły do literatury. A ileż rzeczy ocalił on od zwyczajnego zapomnienia, iluż artystów zainspirował do tworzenia, zachęcił do dokumentowania spostrzeżeń literackich a nawet socjologicznych
(pamiętnikarstwo). Wart odnotowania jest zawodowy „awans”
Jerzego Leszina Koperskiego, od połowy lat osiemdziesiątych zatrudnionego w Młodzieżowej Agencji Wydawniczej na stanowisku
kierownika Redakcji Młodego Ruchu Artystycznego.
Guru studenckich poetów i wydawców mógł się stać również ich
mecenasem. Prezentujemy więc na wystawie jego znakomite serie
wydawnicze: poetycką i krytyczną. Warto w tym miejscu dodać, że
tego typu działalność ma diametralnie różne oceny. Na przeciwnym naszemu biegunie ocen znajduje się opinia Wojciecha Wencla,
sformułowana w typowym dla okresu post transformacyjnego stylu: „Dni Poezji, Turnieje Jednego Wiersza, wieczorki w domach kultury i zaangażowane pisma literackie; poetyckie »maje«, »listopady«; »niezliczone arkusze« i »jednodniówki«; wreszcie wydawane
co roku antologie debiutów - wszystko to miało zapewnić komunistycznej władzy ścisłą kontrolę nad młodymi literatami (dzisiejsze
zjawisko sztucznego »przedłużania młodości« czterdziestoletnich
poetów jest więc reliktem Peerelu). Wykorzystując typowe dla osób
marzących o karierze literackiej rozbuchanie ambicji, partyjni notable prowokowali młodych autorów do udziału w zawodach, których finałem miało być wydanie książki lub zdobycie legitymacji
Związku Literatów Polskich. Czynili to za pośrednictwem tak zwanych »animatorów kultury«, po których zostały tony makulatury
i spisane na niej lewicowe mity »literatury zaangażowanej«. Taki
układ zadowalał wszystkich: młodzi mogli się uważać za prawdziwych pisarzy, a socjalistyczne państwo miało swoich poetów, którymi mogło się chwalić przed gośćmi z Zachodu. Najsłynniejszymi
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animatorami wśród literatów byli w Peerelu dwaj działacze i poeci
związani z tak zwaną Orientacją Poetycką »Hybrydy«: Jerzy Leszin
Koperski i Andrzej Krzysztof Waśkiewicz.”
Taką opinię wyrazić może jedynie ktoś zupełnie niezorientowany w tamtych realiach. Autor tekstu zamieszczonego na łamach „Nowego Państwa” kończy swój pamflet i donos diagnozą:
„Po latach uwikłania w komunizm literatura stała się przestrzenią
wolności”. I cóż nam po wolności, można stwierdzić trawestując
znaną sentencję, jeśli nie potrafimy obiektywnie, w oparciu o naukowy warsztat historyka, opisać wybranego zjawiska. Sam Wencel zresztą mimochodem wymienia wiele różnorodnych inicjatyw
i imprez. Obecnie nie ma szans na taką ich ilość, w ogóle nie ma
żadnego mecenatu nad młodą literaturą. Tamtejsza władza ulegała naciskom młodym (nawet jeśli mieli oni 40 lat, stanowili młodą
kulturę i czuli się pokoleniowo złączeni z młodymi). Obecnie wolny
rynek wyeliminował różnorodność wydawniczą. Do świadomości
społecznej przebijają się nieliczni; ustosunkowani, ulegli lub związani z jakimś „salonem”. Przeważa grafomania. Można też zaryzykować twierdzenie, że niczym się nie różni związek wydawców
literatury z komunistyczną władzą od współczesnego związku
z ściśle określonymi ideologicznie przybudówkami partii politycznych, bogatych fundacji i stowarzyszeń zbyt łatwo rozszyfrowującymi swoje ideowe związki.
*
„Dokumentacja” jako termin, była obecna od dawna w rozważaniach o kulturze studenckiej. Jerzy Łojko już w początkach lat
sześćdziesiątych zbierał plakaty teatru studenckiego, gromadził
studenckie jednodniówki i biuletyny. Studenckie środowiska literackie wiele zawdzięczają – jak już mówiono – Jerzemu Leszinowi-Koperskiemu. Był on też niestrudzonym archiwistą, dokumentalistą i wydawcą. Zinstytucjonalizowana forma archiwum
studenckiego pojawiła się w Krakowie i Poznaniu w połowie lat
siedemdziesiątych a rozwinęła się na niebywałą skalę w latach
następnych. Krakowski klub „Rotunda” zorganizował działal- ność
archiwizacyjną i wydawniczą, tworząc w 1975 roku Ośrodek
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Dokumentacji Kultury Studenckiej (Wiesław Adamik, Marek Koprowski, Tadeusz Skoczek, Krzysztof Wal). W skali ogólnopolskiej
działalność dokumentującą kulturę studencką, zapoczątkowaną
przez Leszina, kontynuował Centralny Ośrodek Informacji i Analiz
Studenckiego Ruchu Kulturalnego ZSP. Bracia Tomasz i Krzysztof
Magowscy stworzyli w drugiej połowie lat siedemdziesiątych sieć
Ośrodków Dokumentacyjnych, łączących pracę kilku niezależnie
zainicjowanych i działających w różnych regionach kraju archiwów
i wydawnictw dokumentalnych. Krakowska struktura działająca
w SCK UJ „Rotunda” włączyła się do badań centralnych, podobnie jak działająca w Gdańsku przy Uniwersytecie grupa Michała
Błażejewskiego oraz we Wrocławiu w ACK „Fosa”, w Sosnowcu
przy „Zameczku” (Jadwiga Januszek). Ośrodki działające jako filie
stworzyły system naukowych badań nad kulturą studencką, dochodząc do dużej specjalizacji i sporych efektów wydawniczych
o charakterze informacyjnym i naukowym.
W Poznaniu wychodziła seria wydawnicza „Zeszyty Dokumentacyjne” poświęcona bieżącej archiwizacji i profesjonalnym
dokumentowaniem dorobku kultury studenckiej. Opracowano,
w sposób fachowy, wszystkie Festiwale Kultury Studentów PRL,
Festiwale Teatrów Debiutujących „Start”, dokonano szeregu zapisów najwybitniejszych spektakli teatrów studenckich. Drugim bardzo ważnym wydawnictwem ośrodka poznańskiego była „Prasa
studencka” redagowana przez Anitę Czarnowską-Magowską, zajmującą się kompleksowo studenckim prasoznawstwem. Kierując
tym rocznikiem skupiła wokół siebie wszystkich najwybitniejszych
ówczesnych młodych medioznawców i stworzyła periodyk liczący
się na prestiżowym rynku wydawnictw naukowych.
W Krakowie grupa badaczy działających już jako Filia Centralnego Ośrodka Informacji i Analiz Studenckiego Ruchu Kulturalnego
– specjalizowała się w dwóch tematach: jazzie i filmie. Powołano
„Notes Jazzowy” i Studencki Magazyn Filmowy „Powiększenie”.
Periodyki te z czasem odeszły od swych pierwotnych funkcji i stały
się głośnymi pismami krytycznymi, gdzie o publikację starali się
nawet profesorowie uniwersytetów, a artykuły zamieszczane na łamach tych czasopism zaliczane bywały do dorobku naukowego.
*
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Na początku lat osiemdziesiątych studenccy dokumentaliści
rzucili się w wir działalności politycznej i związkowej związanej
z pierwszym, romantycznym okresem „Solidarności”. Nabyte
zdolności redakcyjno-wydawnicze wykorzystywali w drukach
ulotnych o bardzo szerokim spektrum zainteresowania. Widać
to również w publikacjach inspirowanych i finansowanych przez
SZSP. Powoli kończyły się jednak możliwości finansowe organizacji studenckiej, ludzie przechodzili do innych, ich zadaniem
ważniejszych, działań. Krakowscy dokumentaliści jeszcze raz
zintegrowali swoje wysiłki i powołali jedną placówkę – Ośrodek
Dokumentacyjny Kultury Studentów, działający początkowo
przy Uniwersytecie Jagiellońskim (przenikliwością i odwagą wykazał się wtedy ówczesny prorektor UJ – prof. Franciszek Ziejka),
później przy SCK „Pod Jaszczurami”. Powstało tam też wiele prac:
Monografia Teatru 38, Monografia Kabaretu „Protekst”. Wydawano
biuletyn studenckiego ruchu klubowego „Notatnik Klubowy”,
prowadzono niezwykle potrzebne, aczkolwiek nie ukończone prace
nad Adnotowaną Bibliografią Kultury Studenckiej Krakowa 1956-1986,
czy Małą Encyklopedią Kultury Studenckiej.
Sukcesem komercyjnym okazało się wydawnictwo Vademecum
prezentera dyskoteki, stanowiące pierwszy kompleksowy podręcznik
dla bardzo popularnej w owych czasach grupy studenckich animatorów, kilkakrotnie wznawiane i uzupełniane.
Ośrodkiem kierował Andrzej „Wujo” Potok, legendarny działacz klubów studenckich, „chodząca encyklopedia” kultury studenckiej, jeden z współtwórców mitu kultury studenckiej, mający
niesłychany wpływ na inne środowiska. Warto dodać, że zmarły
w 1999 roku Andrzej Potok został patronem nagrody której celem
jest honorowanie osób wywodzących się z ruchu studenckiego, które w swojej działalności społecznej i zawodowej pozostały wierne ideom studenckiej kultury, kultywują jej tradycje przekazując
podstawowe wartości kolejnym pokoleniom, dla dobra kultury
narodowej. Nagroda upamiętnia postać patrona, wybitnego działacza studenckiego ruchu kulturalnego, animatora wielu ważkich
inicjatyw studenckiej kultury i ruchu klubowego, twórcy idei dokumentowania dorobku kulturalnego Zrzeszenia Studentów Polskich,
przyznawana jest corocznie (od 2007 roku) przez Ogólnopolską Komisję Historyczną Ruchu Studenckiego.
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Współpraca ODKS z redakcją dwutygodnika „Student” pozwoliła na zorganizowanie wielu projektów wydawniczych. W 1986
roku przygotowano książkowy zbiór recenzji z wydawnictw związanych z kultura studencką pt. Poza oficyną. Był to druk zwarty,
zawierający przedruki rubryki o tym samym tytule, zamieszczanej na łamach krakowskiego dwutygodnika. Piotr Wasilewski we
wstępie, tak rekomendował publikację: „Niniejsza książka nie wymaga specjalnych wyjaśnień ani uzasadnień. Jej sens sprawdził się
– i nadal zresztą się sprawdza – na łamach dwutygodnika społeczno-kulturalnego »Student«(…). Był to jeden z lepszych pomysłów
redaktora (…), który postanowił zdokumentować nieprofesjonalny
ruch wydawniczy młodych. (…) Rzecz tym cenniejsza, że dla wielu recenzowanych pozycji nie ma miejsca w bibliotekach (…).
Dla zainteresowanych pozostaje więc rubryka w »Studencie«, z której przynajmniej mogą się dowiedzieć o istnieniu określonych periodyków i druków zwartych.” Warto dodać, że książeczka ma formę
typową dla ówczesnych „samizdatów”, to znaczy skład wykonany jest na zwykłej maszynie do pisania, powielony na niezbyt eleganckim papierze i oprawiony w miękką okładkę. Forma taka była
w owym czasie powszechna, dziś zapomina się, że również druki
oficjalnych organizacji (jaką była ZSP) nie miały jakichś specjalnych
preferencji.
W roku akademickim 1986/1987 odbywał się VII Festiwal Kultury Studentów PRL. Ekipa „Studenta” odgrywała w nim niepoślednią rolę. Przygotowano wiele wydawnictw, z najważniejszym
periodykiem, miesięcznikiem, „Kurier Festiwalowy” nagrodzonym
podczas katowickiego Finału. Wydano 10 numerów obszernego pisma poświęconego każdorazowo innej dziedzinie kultury studenckiej: młoda literatura, film, prasa akademicka, kluby studenckie.
Nagrodzono też, podczas Finału Festiwalu, Studencki Magazyn Filmowy „Powiększenie” oraz jego założyciela i redaktora, za stymulowanie rozwoju młodej krytyki filmowej. Ekipa tego pisma zorganizowała również w Katowicach głośne seminarium filmoznawcze.
*
Kultura studencka stworzyła mocne podstawy pod ściśle określone (choć jeszcze niezbadane) wartości. Próba opisu zjawiska nie
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jest możliwa bez gruntownego zbadania wydawnictw (również
fonograficznych), prasy. Szczegółowy opis winien być dokonany
przez grupę inicjującą temat badawczy, jaki ma szanse być zainicjowany przez Muzeum Niepodległości, Ogólnopolską Komisję Historyczną Ruchu Studenckiego oraz Akademię Humanistyczną im.
Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (Antoni Dragan, Janusz Gast,
Wojciech Kaczorowski, Adam W. Koseski, Wiesław Klimczak, Sławek Rogowski, Tadeusz Skoczek).
Prezentowana wystawa wydawnictw studenckich jest jedną
z pierwszych prób przypomnienia, zidentyfikowania i zachęcenia
do badań. Z konieczności zaprezentowano jedynie niektóre sfery
działalności kulturalnej studentów. Należałoby jeszcze przypomnieć działania filmowe w dziedzinie twórczości i upowszechniania, osiągnięcia Amatorskich Klubów Filmowych i Dyskusyjnych
Klubów Filmowych. Wiele informacji a także wydawnictw, przekazać mogą: Wiesław Adamik, Jacek Dembosz, Roman Gutek, Jadwiga Januszek, Wojciech Mischke, Ryszard Olbrot, Adam Radziszewski, Jerzy Ridan, Mirosław Słowicki, Leszek Sosnowski, Marek
Stęborowski, Piotr Wasilewski, Bogusław Żmudziński .
Odrębnego potraktowania wymaga teatr studencki przedstawiony na wystawie przez najważniejsze, ale nie wszystkie dostępne,
publikacje. Odszedł już od nas Krzysztof Lipski, jeden z bardzo
twórczych i aktywnych członków Studenckiej Rady ds. Teatru,
działającej przy SZSP i ZSP (w drugiej odsłonie organizacji studenckiej). Jego archiwum, zachowane przez Renatę Kowalską, czeka
na opracowanie (wielkie dzięki dla Andrzeja Głuca za inspiracje
w tym zakresie). „Padre” Bogusław Litwiniec oferuje przekazanie
instytucji naukowej swojego bezcennego archiwum dotyczącego
wrocławskiego teatru „Kalambur” oraz Festiwali Teatru Otwartego. Tomasz Magowski nie wyczerpał w tym zakresie swoich możliwości i mimo innych zajęć mógłby wnieść do „sprawy” wiele
nowych treści. Podobnie jak twórcy i organizatorzy teatru studenckiego (otwartego, alternatywnego) lat osiemdziesiątych: Krzysztof
Babicki, Wojciech Bonisławski, Tadeusz Bochyński, Stanisław Dziedzic, Jerzy Moszkowicz, Wojciech Kurdziel, Jan Ordyński, Andrzej
Sadowski, Grzegorz Strzelczyk, Władysław Zawistowski.
Wybitne osiągnięcia ma na swym koncie plastyka studencka,
opisana kompetentnie przez redaktorów „Studenta” (szczególnie
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wystawa nazwana Nowym Arsenałem, propagująca tzw. ruch „nowych dzikich”). Osiągnięcia artystyczne nie pozwoliły chyba zapomnieć o studenckich korzeniach Romanowi Kalarusowi, Piotrowi
Kunce, Rafałowi Olbińskiemu, Henrykowi Sawce.
Cały ruch satyryczny, Konkursy Inicjatyw Kabaretów Studenckich KIKS, kabaret na FAMIE, satyra w studenckich radiowęzłach
(studenckie radio tworzyli w latach osiemdziesiątych: Jan Giemza,
Jarosław Hasiński, Wojtek „Baca” Hawryszuk, Jerzy Jaskiernia,
Władzio Motyka, Leszek Wołosiuk, Marek Wójcik) to kolejny temat
jedynie zasygnalizowany na wystawie wydawnictw.
Muzyka, szczególnie piosenka autorska, jazz i blues oraz rock to
konieczność sięgnięcia do archiwum Piotra Bakala, Ireneusza Dudka, Zbyszka Kantyki, Leszka Kwiatkowskiego, Andrzeja Matysika,
Renaty Matysik, Tomasza Paulukiewicza, Jana Poprawy.
Kluby studenckie wymagają zasięgnięcia informacji od Janusza
Gasta, Stefana „Stryja” Guzowskiego, Jarka Janowskiego, Wojtka
Kaczorowskiego, Jerzego Karpińskiego, Jolanty Król, Wojtka Kurdziela, Halinki Meller, Jana Ordyńskiego, Bogusława Serwińskiego,
Rafała Słomińskiego, Sławka Rogowskiego, Staszka Szlezingiera,
Włodka Witusowskiego, Jerzego Usarewicza.
Polityka, ekonomia i socjologia oraz antropologia kultury to domena Zbyszka Bierzańskiego, Mirosława Czernego, Antoniego Dragana, Stanisława Gawora, Ignacego Fiuta, Jana Garlickiego, Jerzego
Hausnera, Zbyszka Kantyki, Romana Lewandowskiego, Beaty Lorencik, Jerzego Papugi, Jacka Raciborskiego, Leszka Rowickiego,
Sokratesa Spiridisa, Jana Ordyńskiego, Wojciecha Ostrowskiego,
Andrzeja Zasiecznego.
Prasa studencka (akademicka) wymaga zasięgnięcia wiedzy
i informacji od Piotra Aleksandrowicza, Darka Łanochy, Jerzego
Łojki, Zbigniewa Gluzy, Doroty Kuśmierskiej, Eugeniusza Kurzawy, Andrzeja Nierychło, Ryszarda Pacławskiego, Marka Siwca, Zbigniewa Wójcika. Na szczęście biblioteki publiczne posiadają „zszywki”: „Nowego Medyka”, „Politechnika”, „Studenta”,
„Zebry”. Z prywatnych zbiorów należy pozyskać uzupełnienia
do roczników: „Dwukropka”, „Konfrontacji”, „Kuriera Festiwalowego”, „Magazynu Studenckiego” „Spojrzeń”. Istnieje możliwość
wymiany, w Muzeum Niepodległości znaleźć się mogą dublety.
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Pisma te wychodziły jako „jednodniówki”, nie były więc gromadzone. Na wystawie prezentujemy wyłącznie pisma będące w naszym posiadaniu. Oczywiście nie ma fizycznej możliwości wystawienia wszystkich pozycji, dlatego warto zaopatrzyć się w katalog
zawierający opis całego zbioru.
Specjalną uwagę należy zwrócić na tytuł „Notatnik Klubowy”,
redagowany przez Jarka Janowskiego w dwóch odsłonach: ZSP-owskiej i ZMW-owskiej. Aktywność kulturalna studentów i doświadczenia tu zdobyte, często przenoszone były do innych organizacji. W Krakowie studenci redagowali nawet pismo ZSMP
„Impulsy”. Kierowane ono było przez Jerzego Adamika, członka
pierwszego zespołu Studenckiego Magazynu Filmowego „Powiększenie”, kierownika Klubu Studentów UJ „Nowy Zaczek”, później
przewodniczącego Zarządu Krakowskiego ZSMP (był też w latach
2001 – 2005 wojewodą małopolskim).
Literatura tworzona w klubach studenckich, domach akademickich i podczas imprez studenckich ukazana jest na wystawie kilkoma obiektami: serią „Podkowa i pióro” przygotowywaną przez Krakowskie Wydawnictwo Akademickie „Alma-Art” przy współpracy
„Studenta”, jednodniówką „Pawie Oko” Nowohuckiego Klubu Literackiego (współpraca studentów z środowiskiem robotniczej dzielnicy Krakowa, efekt starań o ówczesny mecenat
państwa) czy Studenckim Almanachem Literackim, wydanym
z okazji VII Festiwalu Kultury Studentów PRL. Nie zaprezentowano szerzej dokonań literackich (Juliusz Erazm Bolek, Piotr
Bakal, Anna Czekanowicz, Zbigniew J. Derda, Janusz Drzewucki, Stanisław Franczak, Krzysztof Karwat, Józef Komarewicz, Janusz Koryl, Zbigniew Książek, Krzysztof Lipiński,
Bogdan Mizerski, Andrzej Naglak, Andrzej Paluszkiewicz, Jerzy Piątkowski, Stanisław Piskor, Herbert Oleschko, Jerzy
Sitarz, Andrzej K. Waśkiewicz, Piotr Wilczek, Andrzej Wójcik, Andrzej Żmuda), nie wyliczano osiągnięć, nagród i wyróżnień.
Prasa i studencki ruch wydawniczy, kluby studenckie i literatura
tworzona przez studentów, stanowiły różnorodny system przekazywania myśli, były bazą do tworzenia programów, idei, informacji. Takie możliwości dawała studencka organizacja (czy studenckie organizacje) z jej wieloma instytucjonalnymi możliwościami,
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kulturą studencką, odrębnymi, samodzielnymi i wolnymi nurtami
twórczymi, politycznymi, społecznymi, inspirującymi działania całej społeczności akademickiej i całego społeczeństwa. Taka wartość
tworzona była w środowiskach akademickich, ale obecna w świadomości kręgów dużo szerszych niż uczelniane.
Koniec tej polskiej specyfiki przyszedł wraz z transformacją. Paradoksalnie, wywalczona wolność polityczna, swoboda społecznych zachowań i odrzucenie gorsetu administracyjnych uwarunkowań, unieważniły konieczność utrzymywania azylu niezależności
i swobody, jaką stworzyło sobie środowisko animatorów i twórców
kultury studenckiej. Jedynej dotąd i monopolistycznej organizacji
studenckiej przybył konkurent i ideowy przeciwnik. Niezależne
Zrzeszenie Studentów na fali pojawiającej się szerokiej wolności
politycznej budowało swój kapitał zaufania studentów i społeczeństwa. Często ten kapitał społeczny tworzono w oparciu o prostacką, ale nośną krytykę ZSP (przyjął się nawet obraźliwy synonim
„zsyp”). Krytykę niekiedy słuszną i potrzebną, jednak na ogół niesprawiedliwą i zawodną. Wielkiej funkcji mecenatu ZSP nad kulturą studencką, nauką, turystyką… nie dało się zastąpić wiecami.
Polityczne sukcesy NZS nie wypełniły luki po związkowej i kulturotwórczej funkcji, jaką miało ZSP.
Kultura studencka przestała istnieć, wydawnictwa klasyfikowane
w typologii jako „studenckie” zatraciły już swoją odrębność i klarowność definicyjną. Teraz mogą już być jedynie materiałem badawczym dla historyka. Oby były to badania obiektywne.

Tadeusz Skoczek
Od wydawcy:
Skrócona wersja tekstu ukazała się w katalogu wystawy „Obszar wolności
twórczej. Wydawnictwa studenckie 1956-1989” jaką zorganizowano w Muzeum
Niepodległości w dniach 19-28 kwietnia 2012
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