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Żegnamy dziś Józefa Grenia. Człowieka prawego, szlachetnego i życzliwego.
W imieniu zebranych tu członków ZSP żegnam Józka, szanowanego przez nas
starszego kolegę i serdecznego przyjaciela, z którym spędziliśmy lata młodzieńczej przygody,
społecznego działania, lata naszych fascynacji, sukcesów, ale i rozczarowań.
Chociaż młodszy od Józka, miałem okazję być świadkiem jego wieloletniego pełnego
zaangażowania w działalność Zrzeszenia a jego odejście uświadomiło mi, że odszedł ktoś, kto
zostawił po sobie trwałe ślady w studenckim życiu społecznym Gliwic i Śląska.
Józef Greń /1935 – 2016/
Ur. 04.03.1935r.
Ukończył z wyróżnieniem Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej i w 1953r.
rozpoczął Studia na Wydz. Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Pol. Śl. W Gliwicach.
(Proszę pozwolić, że pokrótce naświetlę tło ogromu wydarzeń, którymi żył przyszły
Przewodniczący Rady Uczelnianej Józef Greń).
Jego lata studiów przypadały na burzliwy dla Polski (która w październiku 1956 roku
zrobiła pierwszy krok odbijając się od czasów stalinizmu) okres przemian społecznopolitycznych, które także objęły środowisko młodzieży i studentów w Gliwicach w Gliwicach.
Również i powstała w 1950 roku powszechna organizacja studencka – Zrzeszenie Studentów
Polskich przechodziła przemiany programowo-organizacyjne.
W początkach listopada 1956 roku Plenum Rady Naczelnej ZSP przyjęło pamiętną
uchwalę „O roli i zadaniach Zrzeszenia w świetle ostatnich wydarzeń politycznych w kraju”,
wybrane zostały nowe władze Zrzeszenia a postulowana w uchwale „szeroka decentralizacja
w działalności Zrzeszenia poprzez przesunięcie ciężaru pracy organizacji na Uczelnie” była
w pełni realizowana na Politechnice Śląskiej.
Na przełomie lat 1957/1958 powstawały pierwsze Rady Wydziałowe ZSP i pierwszym
przewodniczącym Rady Wydziałowej Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego został kol.
Józef Greń. Był niezwykle aktywnym uczestnikiem przeobrażeń w ruchu studenckim na
Śląsku. Działał głównie na polu kultury i nauki.
Był to okres intensywnego rozwoju działalności kulturalnej w środowisku studentów
Politechniki Śląskiej, która promieniowała i aktywizowała inne uczelnie wyższe na Śląsku.
W maju 1957 roku Józek jest m.in. współorganizatorem I Igrców Żaków Gliwickich,
pierwszej tego typu imprezy kulturalno-rozrywkowej w Polsce. W tym czasie powstaje
w Gliwicach pierwszy w Polsce Akademicki Klub Żeglarski posiadający własny sprzęt
pływający i organizujący pierwsze kursy żeglarskie. Powstaje też Radiowęzeł Domów
Studenckich
W 1958 roku organizowane są kolejne, II Igry Żaków Gliwickich, w przeddzień otwarty
zostaje na Rynku Starego Miasta słynny Środowiskowy Klub Studencki „Gwarek”, który staje
się ośrodkiem aktywnej działalności kulturalnej w środowisku studenckim Śląska.
W 1959 roku powstaje Studencki Teatr „Gliwice” (STG), którego dorobkiem będzie
kilkadziesiąt premier, liczne nagrody, wyróżnienia i laury na festiwalach, przeglądach itp.
w kraju i za granicą.

W Klubie studenckim „Spirala” występuje Kwartet Jana Kwaśnickiego – (jeden z najlepszych
w tym okresie w kraju zespołów jazzu nowoczesnego), powstaje i działa Teatrzyk „dx”, który,
obok STG, występuje na scenie Kino-Teatru „X”, znaczącego centrum kultury studenckiej na
Śląsku.
Przy Klubie Studenckim „Gwarek” powstaje Estrada Poetycka. Organizowane są
kolejne Igry Żaków Gliwickich z bogatym programem kulturalnym, licznymi imprezami
kabaretowymi, teatralnymi, muzycznymi itp. Wychodzi także pierwsze, wydanie specjalne,
gazety „IGRY 59”.
W kadencji 1959/60 Józef Greń zostaje Przewodniczącym Rady Uczelnianej ZSP na
Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W Warszawie obraduje IV Kongres Zrzeszenia Studentów
Polskich. Józef Greń jest delegatem środowiska studenckiego Politechniki Śląskiej na Kongres
i zostaje wybrany członkiem Rady Naczelnej ZSP
Okres Jego kadencji w Radzie Uczelnianej ZSP charakteryzuje się bardzo aktywną
działalnością w zakresie kultury, nauki, turystyki i rozwojem struktur organizacyjnych ZSP na
wydziałach i na latach studiów.
W Klubie Studenckim „Gwarek” rozpoczyna działalność Studencki Teatr STEP, którego
patronem literackim jest Tadeusz Różewicz – dramaturg, poeta, pisarz. W teatrze występują
m.in. późniejszy aktor, reżyser i dyrektor Teatru w Elblągu Jacek Gruca, znany reżyser
filmowy Andrzej Barański oraz aktualnie znany aktor Wojciech Pszoniak. Powstaje zespół
jazzowy High Society – laureat licznych festiwali ogólnopolskich (m.in. „Jazz nad Odrą”).
Korzystając z tego zaplecza wykonawców powstaje również „Studencka Estrada Piosenki”
występująca na wielu scenach Śląska i nie tylko.
W uznaniu za wybitne osiągnięcia w działalności Kulturalnej w 1962 r. Klub
„GWAREK” otrzymuje Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki.
Powstaje Akademicki Klub Turystyczny „Watra”, jeden z aktywniejszych klubów
turystycznych w Polsce, organizator wielu imprez turystycznych – rajdów, zlotów i spływów,
z którego w okresie późniejszym wyłoniło się wiele klubów turystyki kwalifikowanej
i specjalistycznej. Na studenckich balach podczas kolejnych Igrów Żaków w salach
Politechniki Śląskiej bawi się ponad 3000 osób.
Na wszystkich wydziałach i na wielu latach studiów funkcjonują już struktury
organizacji. Na wszystkich szczeblach organizacji odbywają się powszechne, w pełni
demokratyczne wybory do władz ZSP. Organizacja uczelniana ZSP liczy w 1960 roku 3294
członków (ponad 80% wszystkich studentów).
Poza działalnością kulturalną, socjalno-bytową i turystyczną J.Greń był również
kreatorem studenckiego ruchu naukowego na Politechnice śląskiej w Gliwicach.
Po zakończeni kadencji w Radzie Uczelnianej ZSP kol. Greń był nadal związany
z ruchem ZSP. Jest aktywnym działaczem w Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim ZSP na
szczeblu uczelnianym i w strukturach naczelnych ZSP.
Za swoją aktywną działalność w Zrzeszeniu Studentów Polskich był wielokrotnie
nagradzany i wyróżniany m.in. Złotą Odznaką Zrzeszenia Studentów Polskich na Kongresie
RN ZSP. W 1968 r otrzymał również stypendium RN ZSP na jednej z Uczelni w USA.
W okresie późniejszym kol. Józef Greń był nadal aktywnym działaczem ruchu
absolwentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, jednym z inicjatorów i założycieli (członkiem
Komitetu Założycielskiego) Zrzeszenia Akademickiego w Gliwicach, która to organizacja
w 2006 roku, z okazji 56 rocznicy powstania Zrzeszenia Studentów Polskich została
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Z pełnym uznaniem chylimy teraz czoła u Twojej urny i łączymy się w żalu i bólu
z Twoją żoną Elżbietą i synem Juliuszem.
Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci
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