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WStęp

Po latach wracamy do wspomnień, do naszej młodości. Mamy już
za sobą wzloty i upadki, sukcesy i porażki. Przyszło nam bowiem żyć
w czasach przełomu. Wyznawane wartości też ulegały przemianom.
A mimo to dumni jesteśmy z naszej drogi życiowej. Łączyliśmy naukę
z działalnością społeczną w ZSP/SZSP.
Trzeba pamiętać, że nasz kraj po II wojnie światowej był bardzo okaleczony. Zniszczony był przemysł, straty ludnościowe ogromne – brakowało wysoko
kwalifikowanych kadr. Naczelnym zadaniem było odbudowanie kraju. Powstawały nowe uczelnie, ich absolwenci co roku zasilali gospodarkę i kulturę narodową. W szkołach wyższych Zrzeszenie Studentów Polskich było organizacją
powszechną, stopień zorganizowania w latach 60. ubiegłego wieku przekraczał
90% ogółu studentów. Jej program w sferze nauki, kultury, turystyki, sportu,
studiów dla pracujących, spółdzielczości, spraw socjalno-bytowych, wychodził
naprzeciw oczekiwaniom studentów. Nie można pominąć znaczenia prasy studenckiej. Ukazywało się kilka tytułów ogólnopolskich: „itd”, „Student”, „Medyk”, „Politechnik” oraz wiele wydań środowiskowych. Znaczącym osiągnięciem było Studenckie Sądownictwo Koleżeńskie.
W tej publikacji odnosimy się do spraw socjalno-bytowych: pomocy materialnej, stypendiów, zatrudnienia, ochrony zdrowia, żywienia, inwestycji, działalności samorządowej w domach studenckich. W działalności Komisji Ekonomicznych Rady Naczelnej, rad okręgowych, uczelnianych, wydziałowych, rad
mieszkańców zaangażowanych było wielu studentów. Przy Radzie Naczelnej
ZSP działały: Rada Ochrony Zdrowia, Zespoły: Żywienia, Inwestycji, Komisja Domów Studenckich. Ich członkowie to specjaliści: lekarze, inżynierowie, żywieniowcy, pracownicy uczelni. W oparciu o ich wiedzę i doświadczenie mogliśmy opracowywać analizy, formułować wnioski do kompetentnych
władz. Efektem tych działań był szeroki program inwestycyjny dla szkół wyższych. Powstały wówczas nowe przychodnie zdrowia, a także liczne stołówki
i domy studenckie. Obecnie niektórych obiektów już nie ma. Wyburzono je,
a na ich miejscu stoją nowe, komercyjne budynki. W innych mieszczą się prywatne
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kliniki. Zlikwidowano Akademicką Służbę Zdrowia, półsanatoria, stołówki. Nie
prowadzi się planowych badań profilaktycznych, zrezygnowano z samorządności
w rozdziale przy pomocy materialnej. Natomiast w krajach zachodnich kampusy akademickie posiadają całe zaplecze socjalno-bytowe dla studiujących i dobrze
funkcjonują. Niestety, nadal absolwenci szkół wyższych wyjeżdżają za granicę
w poszukiwaniu pracy i warunków do dalszego rozwoju, bo rządzacy nie są
w stanie ich im zapewnić.
Publikacja ta to dokument naszej społecznej działalności. Piszemy w niej o naszych wspólnych dokonaniach, wyrażamy uznanie instytucjom i osobom, które przyczyniły się do zapewnienia optymalnych w tym czasie warunków do studiowania.
Tego społecznego dorobku organizacji studenckiej nie można zniweczyć, trzeba go
ocalić od zapomnienia.
Publikację tę piszemy wspólnie, społecznie. Do grona współautorów zaliczamy wszystkich, którzy w mniejszym lub większym zakresie przyczynili się do
jej opracowania. Treść poddaliśmy ocenie. Projekt był trzykrotnie zamieszczony
w internecie, uzyskaliśmy sporo informacji, które ją wzbogaciły. Cennym źródłem
informacji są publikacje Wiesława Klimczaka, prezesa Komisji Historycznej ZSP.
Książka zawiera m.in.:
- opracowanie poszczególnych dziedzin naszej działalności
- kalendarium z działalności Komisji Ekonomicznej ZSP-SZSP
- spis piśmiennictwa dot. spraw ekonomicznych
- przegląd wybranych zagadnień w statystyce
- wspomnienia o naszych kolegach, których, niestety, nie ma już wśród nas.
Uwieńczeniem jej jest autorska, wnikliwa i rzeczowa wypowiedź Stanisława
Gabrielskiego „Mój dialog z historią ZSP...”, naszego Kolegi i Szefa, który wyrósł ze środowiska studenckiego i zajął w nim znaczącą pozycję.
Jeżeli uznacie, że choć w części udało się nam przedstawić dorobek ZSP-SZSP, będziemy usatysfakcjonowani.
Mam nadzieję, że nasza inicjatywa będzie inspiracją do pogłębienia tematu,
a może też jego naukowego opracowania.
Pozostaję z życzeniami:
● marzeń, o które warto walczyć
● radości, którymi warto się dzielić
● przyjaciół, z którymi warto być
i nadziei, bez której nie da się żyć.*

*
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Tekst zaczerpnięty z wpisu prof. Dominiaka z Politechniki Gdańskiej do księgi jubileuszowej
dr Janiny Borówko, s. 82.

BRATNIA POMOC

To samorządowa organizacja studencka potocznie nazywana „Bratniakiem”. Pierwsze „Bratnie Pomoce” powstały w 1859 r. przy Uniwersytecie Jagiellońskim i w 1889 przy Uniwersytecie Warszawskim.
W okresie międzywojennym „Bratnia Pomoc” działała we wszystkich
uczelniach w Polsce. Poza krajem Polski Dom Akademicki działał w latach 1921-1939 na polskim osiedlu Polenhof na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Podczas okupacji niemieckiej działały tajne uniwersytety,
a w nich także organizacje bratniej pomocy dla studentów tych uczelni.
„Bratnia Pomoc” była najbardziej powszechną organizacją akademicką, zrzeszającą ok. 90% studiującej młodzieży. Działalność „Bratniaka” polegała przede wszystkim na udzielaniu pomocy finansowej
w postaci pożyczek bezprocentowych, krótko- lub długoterminowych
oraz, dla najbardziej potrzebujących, zapomóg bezzwrotnych.
Fundusze na ten cel składały się z dotacji uczelni, ze składek członkowskich, a także z dochodów uzyskiwanych z działalności własnej,
m.in. z opłat za organizowane kursy, imprezy okolicznościowe, a także
z działalności wydawniczej. Jednym z elementów pomocy koleżeńskiej
był przydział miejsc w domach studenckich. Powszechną formą pomocy
były prowadzone przez „Bratniak” niedrogie stołówki.
„Bratnia pomoc” pośredniczyła również w uzyskiwaniu przez studentów możliwości pracy zarobkowej w okresach wolnych od nauki.
Rozpowszechnioną formą była działalność wydawnicza, funkcjonowały
własne księgarnie i sklepy. Praca społeczna w organizacjach samorządowych była dla studentów szkołą życia. „Bratnia Pomoc” spełniała rolę
reprezentacji ogółu studentów. Miała też swoje centrale środowiskowe,
które zrzeszone były w Ogólnopolskim Związku Bratnich Pomocy.
Ze środowiska „Bratniej Pomocy” wywodziło się wiele wybitnych
postaci II Rzeczpospolitej, m.in. ze Lwowa Władysław Sikorski.
Znaczącym osiągnięciem „Bratniaka” była troska o zdrowie studiujących, czego znakomitym przykładem jest wybudowanie, m.in. ze składek „Bratniej Pomocy”, Sanatorium Akademickiego w Zakopanem.
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W 1901 r. Stowarzyszenie „Bratnia Pomoc”, którego prezesem był dr
Józef Żychoń, utworzyło pierwszy Dom Zdrowia w Zakopanem, przy
ulicy Chramcówki. Było to przedsięwzięcie oparte na dobrowolnych
składkach, zbiórkach publicznych i opłatach za organizację imprez charytatywnych mających swój główny cel, tj. zwalczanie gruźlicy.
W gronie najhojniejszych darczyńców wymienić należy Ignacego Paderewskiego i Henryka Sienkiewicza. Domem Zdrowia zarządzali przebywający na kuracji studenci, m.in. Władysław Sikorski - student Politechniki Lwowskiej, później generał i premier rządu RP na uchodźstwie,
Jerzy Nowaczyński - znany literat, Kazimierz Bartel - przyszły profesor
Politechniki Lwowskiej, trzykrotny premier rządu, Tymon Niesiołowski
– malarz, Kazimierz Wierzyński – znakomity poeta.

Dr Stefan Jasiński - inicjator budowy sanatorium akademickiego i jego pierwszy dyrektor.
Portret pędzla prof. Mieczysława Wejmana.*

W 1911 r., przy ulicy Ciągłówki 9, zakupiono willę Grażyna. Obok
usadowiono willę Parnas. W 1921 r. Stowarzyszenie Dom Zdrowia rozwiązało się, przekazując tytuł własności Ogólnopolskiemu Związkowi
Bratnich Pomocy. W niecałe trzy lata później zarząd objęła Rada Naczelna dla Spraw Młodzieży Akademickiej. Z jej rekomendacji dyrektorem
zakładu został dr Stefan Jasiński. W 1927 r. postanowiono poczynić starania o wybudowanie nowego gmachu sanatorium. Społeczność akademicka, w ramach opodatkowania (7 zł od studenta), wyasygnowała ok.
1 050 000 zł. Ofiarność społeczeństwa w formie darowizn powiększyła te
środki o ok. 520 000 zł. Całość funduszy podwyższyła pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 270 000 zł. W drodze konkur8

Bratnia Pomoc

su wyłoniono projekt autorstwa prof. Józefa Gałązowskiego, b. rektora
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Dr n. med. Jan Jaworski, długoletni dyrektor sanatorium akademickiego
im. dr Stefana Jasińskiego w Zakopanem.* Portret pędzla prof. Mieczysława Wejmana.

Budynek Sanatorium Akademickiego został oddany do użytku
w 1934 r. W sanatorium jednorazowo, w dobrych warunkach socjalnych,
pod opieką specjalistycznej kadry lekarzy i personelu pomocniczego,
mogło się leczyć ok. 250 osób. W 1963 r. Sanatorium nadano imię dr.
Stefana Jasińskiego jako wyraz uznania jego zasług w budowę obiektu
i leczenie gruźlicy u studentów.
Dzieło poprzednika godnie kontynuował dr Jan Jaworski.

Gmach Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. Stefana Jasińskiego (poprzednio Sanatorium Akademickie), Zakopane, ul. Ciągłówki 9.*
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Obecnie obiekt ten jest własnością skarbu państwa i służy społeczeństwu jako Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. Stefana Jasińskiego
w Zakopanem.
Oprac. Jerzy Wydra

*
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Fotografie przekazał dyrektor Jerzy Giedrojć - Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. Stefana
Jasińskiego, Zakopane 2014, s. 8.
Informacje o Bratniej Pomocy zasięgnięto z książki „Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem
1934” - 2014 autorstwa Jerzego Giedrojcia.

OCHRONA ZDROWIA STUDENTÓW

Dla organizacji studenckich problemy ochrony zdrowia stanowiły
jedno z naczelnych zadań. Już w okresie międzywojennym „Bratnia Pomoc” podejmowała działalność na rzecz tworzenia dostępności do podstawowej opieki lekarskiej. „Bratniak” organizował obozy dla osób wymagających niezbędnej opieki leczniczej, a także krzewił idee turystyki.
W latach powojennych w Tupadłach k.Pucka organizowano obozy profilaktyczne. Wielkim osiągnięciem Bratniej Pomocy było tworzenie własnej bazy leczniczej.
Od 1901 r. w Zakopanem funkcjonował zalążek Sanatorium, które
w 1934 r. umiejscowiło się w okazałym gmachu przy ul. Ciągłówki 9.
Środowisko lwowskie posiadało własny Akademicki Dom Profilaktyczny w Mikuliczynie na Pokuciu.
Po zakończeniu działalności „Bratniej Pomocy” w 1950 r. jej zadania
przejęło Zrzeszenie Studentów Polskich. Wspólnie z Akademicką Służbą
Zdrowia podejmowano szereg działań z zakresu organizacji badań profilaktycznych, szerokiej akcji informacyjnej, występowano do władz z wnioskami zmierzającymi do poprawy warunków nauki i pracy oraz doposażenia
w sprzęt medyczny. Mogliśmy to czynić mając fachowe wsparcie działającej
przy Komisji Ekonomicznej Rady Naczelnej ZSP Radzie Ochrony Zdrowia.
W zespole tym uczestniczyli lekarze Akademickiej Służby Zdrowia, pracownicy szkół wyższych i działacze studenccy. Wymienić należy m.in.: Jana
Bobikiewicza, Janinę Borówko, Joannę Flatau, Jerzego Górskiego, Tadeusza
Waligórę, Alferda Liszka, Franciszka Koprka, Marka Krawczyka, Karola
Reiflanda, Karola Wunscha, prof. Halinę Szwarc, prof. Eugenię Stachowską,
Janusza Roczenia, Henryka Puchalskiego, Jerzego Woźniaka. Z ich inspiracji
monitorowano stan zdrowotności środowiska akademickiego.
Z inicjatywy ZSP dwukrotnie przedmiotem obrad połączonego
kolegium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Zdrowia
i Opieki Społecznej były problemy zdrowia studiującej młodzieży. Zapadły wówczas oczekiwane decyzje odnośnie inwestycji, budowy nowych
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przychodni zdrowia w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi i Lublinie, zwiększenia etatów białego i pomocniczego personelu Akademickiej Służby Zdrowia, a także przydzielenie dodatkowych środków na
doposażenie w nową aparaturę.

Widok na salę obrad sympozjum „Rehabilitacja w życiu studentów”, Konstancin, 1972.

Szczególnie wrażliwym problemem środowiska studenckiego
były schorzenia kardiologiczne, nerwice i choroby układu ruchu. Szacowano wówczas, że ok. 5% populacji kształcącej się młodzieży cierpi na nie. Akademicka Służba Zdrowia, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, uruchomiła poradnie rehabilitacyjne. Wiodącą rolę
spełniał Zespół Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. Jej organizatorami byli:
dr Teresa Pieńkowska i dr Zbigniew Hora. Ich działaniom patronowali profesorowie wrocławskiej Akademii Medycznej: Zofia Kowarzykowa
i Wacław Czyżewski. Nowatorską formą w procesie rehabilitacji była muzykoterapia, którą z powodzeniem wdrażał we Wrocławiu prof. Tadeusz
Natanson. Pierwsze obozy rehabilitacyjne zorganizowało środowisko wrocławskie. W latach 70. ubiegłego wieku organizowano w kraju corocznie ok.
15 obozów, z których korzystało przeciętnie 1000-1300 studentów. Za zapewnienie kadry medyczno-rehabilitacyjnej, za proces kwalifikacji, odpowiadały
ZOZ-y dla szkół wyższych. ZSP zabezpieczało ich organizację, środki finansowe, program pozaleczniczy. Dla przykładu, w 1973 r. obozy rehabilitacyjne zlokalizowane były nad morzem, od Jastrzębiej Góry, aż po Hel. Funkcję
komendanta zgrupowania pełnił Janusz Roczeń, a później Janusz Konieczny.
Atmosferę obozów wspomina jedna z uczestniczek:
„Podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim jeździłam na obozy organizowane przez Zrzeszenie Studentów Polskich. Było to:
- w roku 1969 w Kazimierzu Dolnym (1-15.09).
- w roku 1970 oraz 1971 w Cetniewie k. Władysławowa, pobyt czterotygodniowy we wrześniu
12
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- w roku 1972 w Solinie w Bieszczadach - pobyt jw.
Obóz w Kazimierzu Dolnym miał charakter integracyjny dla początkujących studentów. Natomiast pozostałe były o profilu zdrowotnym - rehabilitacyjnym.
Najsympatyczniej wspominam obozy w Cetniewie. Ponad 100 studentów
z różnych warszawskich uczelni, lekarze: dr Janusz Roczeń, dr Andrzej Śliwoń,
dr Wiesław Niesłuchowski, dr Jacek Kawecki oraz kadra absolwentów AWF prowadząca z nami codzienne zajęcia.
Cetniewo to był Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, a więc baza do tych
zajęć była wyśmienita. Codziennie odbywały się 1,5-godzinne ćwiczenia w sali
gimnastycznej, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, pod nadzorem lekarzy. Studenci byli podzieleni na grupy, w zależności od schorzeń, spora część
z nich była w znacznym stopniu niepełnosprawna.
Po południu zaś były obowiązkowe zajęcia o charakterze rekreacyjnym, do
wyboru: siatkówka, koszykówka, badminton itp. Pamiętam, że brałam udział
w zajęciach tanecznych, prowadzonych przez absolwentkę szkoły baletowej, która między innymi uczyła nas tańców historycznych, takich jak menuet czy
gawot. Gdy nie padał deszcz, były spacery po okolicy (do 10 km).
Wieczorami, po kolacji, w sali lustrzanej odbywały się dyskoteki - wyraz ten
nieśmiało wkradał się do polszczyzny. Brali w nich udział studenci oraz kadra
tego obozu, np. dr Niesłuchowski miał opinię niezrównanego tancerza.
Czasami wieczorami odbywały się ciekawe prelekcje prowadzone przez lekarzy, np. o szkodliwości spożywania alkoholu, palenia tytoniu czy nadużywania
leków. W zajęciach tych nie było żadnych indoktrynacji politycznych.
Wszystkim zależało na tym, żeby studenci w sposób aktywny dbali o swoje
zdrowie, żeby przyswajali sobie nawyki zdrowego stylu życia.
Poza tym organizowano też bardzo ciekawe autokarowe wycieczki w tym
rejonie, np. zwiedzanie Westerplatte. Tak więc program takiego obozu był starannie przygotowany i konsekwentnie realizowany. Uczestnicy mieli cały dzień
wypełniony różnymi zajęciami.
Wśród studentów panowała wspaniała atmosfera, zawiązywały się przyjaźnie, które przetrwały całe lata.
Pragnę też dodać, że uczestnictwo studenta w obozie było całkowicie bezpłatne. Warunki zakwaterowania w pokojach dwuosobowych, wyżywienie wyśmienite. Zapewniano też podróż autokarem z Warszawy, w obie strony.”
Halina Koźbiał
Podkreślić należy ogromną pracę i zaangażowanie naszych kolegów
w przygotowanie i przeprowadzenie akcji obozowej. Wyróżniały się
środowiska:
• warszawskie – Ryszard Prejs, Wiesław Niesłuchowski, Andrzej Śliwoń, Jacek Kawecki
• wrocławskie – Andrzej Szastyński, Janusz Nowak, Henryk Owczarek
• krakowskie – Andrzej Matyja, Jan Olejnik, Andrzej Grzonka
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•
•
•

katowickie - Zygmunt Folta, Jan Żurek
łódzkie - Mirosław Janiszewski
lubelskie – Krystyna Radecka.
Lekarzami naczelnymi obozów byli głównie kierownicy poradni rehabilitacyjnych, a mianowicie:
• z Warszawy - dr Halina Słowikowa, dr Joanna Flatau, dr Andrzej
Wiczyński, dr Lucjan Golec, dr Irena Zarębska-Jakubik
• z Krakowa - dr Hanna Drozdowska
• z Łodzi – dr Irena Jaworska, dr Jan Krasielewicz
• z Lublina – dr Tadeusz Baranowski, dr Jan Kleczkowski
• z Wrocławia - dr Teresa Pieńkowska, dr Zbigniew Hora.
Początkowo przedsięwzięcia te finansowano ze skromnych środków
ZSP i częściowo ze Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego. Później
korzystaliśmy ze stałej dotacji, którą na wniosek ZSP przydzielił Minister
Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, w wysokości 6 mln. zł.
W 1972 r. ZSP, wspólnie z Akademicką Służbą Zdrowia, zorganizowało w Stołecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie
seminarium „Rehabilitacja zdrowotna w życiu studentów”. Wzięło w nim udział ok. 120 lekarzy – specjalistów z zakresu rehabilitacji. W konferencji uczestniczyli wybitni uczeni: prof. Wiktor Dega
– nestor polskiej rehabilitacji, prof. Zbigniew Bochenek, prof. Halina Wardaszko-Łyskowska, prof. Aleksander Nauman, prof. Zbigniew Askanaz, prof. Stanisław Rudnicki, prof. Krystyna Dobosiewicz
prof. Marcin Weiss. Posiedzenia panelowe były okazją do dyskusji
i wymiany doświadczeń.

Pamiątkowe zdjęcie w przerwie obrad; od lewej: drugi - doc. J. Wirski, piąty - prof. Wiktor Dega,
nestor polskiej rehabilitacji, obok gospodarz spotkania, prof. Marian Weiss, dyrektor Stołecznego
Centrum Rehabilitacji, dziewiąta - dr n. med. Halina Słowikowa.

Podkreślić należy ogromną rolę w inspiracji społecznej w procesie rehabilitacji, którą propagował prof. Marian Weiss, dyrektor Stołecznego Centrum
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Ochrona zdrowia studentów

Rehabilitacji. Był on naszym przewodnikiem, ukierunkowywał i kształtował
trendy rozwoju rehabilitacji. Środowisko studenckie wiele mu zawdzięcza.
Seminarium było wysoko ocenione ze względu na merytoryczny poziom; dał
temu wyraz minister zdrowia i opieki społecznej, prof. Marian Śliwiński.
W radach okręgowych ZSP funkcjonowały sekcje ochrony zdrowia.
We współpracy z Akademicką Służbą Zdrowia przydzielały one skierowania na leczenie sanatoryjne, klimatyczne, profilaktyczne do prewentorium w Maciejowcu. Dysponowaliśmy wówczas ok. 1300 skierowaniami rocznie do uzdrowisk, ok. 1500 na leczenie klimatyczne oraz
50 skierowaniami miesięcznie do prewentorium w Maciejowcu. Wspomnieć należy o Zofii Hausfird, naczelnik w Uzdrowiskach Polskich, której życzliwość dla studentów była nieoceniona.
Wspieraliśmy i otaczaliśmy opieką domy studenckie, tzw. profilaktyki, w których mieszkali studenci cierpiący na określone schorzenia.
Korzystali oni z niezbędnej opieki medycznej. Takie domy istniały we
wszystkich środowiskach akademickich.
Zrzeszenie Studentów Polskich współpracowało ze Społecznym Komitetem Przeciwalkoholowym: obserwowaliśmy duże zainteresowanie
studentów ideą walki z tym nałogiem. Przy organizacji narad i obozów
wielokrotnie korzystaliśmy z pomocy finansowej SKP. Kazimierz Jaszczyk, wiceprzewodniczący RN ZSP, był jednocześnie wiceprzewodniczącym SKP. Wielce pomocny przy organizacji obozów był Eugeniusz
Załuska z Koszalina i Zdzisław Gajewski z ZG SKP.

Prof. Wacław Czyżewski z Wrocławskiej Akademii Medycznej
w rozmowie z dr Ireną Zarębską-Jakubik.

W działalności na rzecz ochrony zdrowia studentów uczestniczyło wielu naszych kolegów. Niewątpliwie jednym z wiodących był Janusz Roczeń.
15
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Wiceminister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, prof. Zdzisław Kaczmarek
podczas spotkania z kadrą obozów rehabilitacyjnych w Jastrzębiej Górze, 1973; obok dr Janusz Roczeń, komendant zgrupowania, pierwszy z lewej - mgr Tadeusz Pasek, propagator
medycyny hinduskiej i Henryk Miśkiewicz, przewodniczący KERO w Gdańsku i Jerzy Wydra.

Wymienić też należy Medarda Lecha, Wiesława Niesłuchowskiego,
Jana Kowalczuka, a w środowiskach:
• w Warszawie – Marka Brzezińskiego, Marka Dworaka, Grzegorza
Trochimczuka, Marka Kotańskiego, Marka Zakrysia, Tadeusza
Otulaka, Marię Oleksy, Jerzego Iwaszkę, Sergiusza Dziewiatowskiego
• we Wrocławiu – Andrzeja Szastyńskiego, Henryka Owczarka, Janusza
Nowaka, Beatę Smolińską, Wojciecha Witkiewicza, Jacka Chmielewskiego
• w Krakowie – Stanisława Bialikiewicza, Jana Olejnika, Franciszka
Łażeńskiego, Franciszka Gałuszkę, Jacka Ziółkowskiego
• w Lublinie – Jerzego Wolniaka, Andrzeja Szpringera, Adama Borowicza, Danutę Królicką, Stanisława Dobrzańskiego, Krzysztofa Ankiewicza
• w Łodzi – Witolda Kota, Hannę Kołodziej, Ewę Laśkiewicz
• w Katowicach - Janusza Dajnowicza, Romualda Cichonia, Zygmunta Foltę
• w Szczecinie - Henryka Puchalskiego
• w Poznaniu - Józefa Januszewskiego, Wiesława Oswalda, Wiesławę
Drygas.
Uczestnicząc i realizując zadania ochrony zdrowia studentów, nie
sposób pominąć tych, którzy nam w tym pomagali. W Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki taką osobą była Teresa Leszczyńska-Błaszczuk, w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej – Maria Li16
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sowska i Teresa Ćwiklińska. Znacznej pomocy udzieliła nam Centralna
Rada Związków Zawodowych. Ceniliśmy wsparcie Ireny Sroczyńskiej
- sekretarza CRZZ, Jadwigi Bojanowicz, Janusza Domańskiego oraz Haliny Krysanki.
W rozwój rehabilitacji w środowisku studenckim angażował się także prof. Aleksander Hulek, prezes Towarzystwa Walki z Kalectwem.
Oprac. Jerzy Wydra

Studenci niepełnoSpraWni
W latach sześćdziesiątych ub. wieku rozpoczynali studia młodzi
ludzie, których kilkanaście lat wcześniej dotknęła epidemia Heinego-Medina. Ich specyficzna sytuacja i potrzeby postawiły przed władzami
uczelni, akademicką służba zdrowia i ZSP/SZSP nowe zadania. Samorzutnie powstawać zaczęły samopomocowe grupy i kluby, których zadaniem było:
• ułatwienie adaptacji osób niepełnosprawnych w środowisku studenckim
• realizacja własnych zainteresowań członków, rozwój aktywności,
zdobywanie nowych umiejętności
• samopomoc – dzielenie się własnymi doświadczeniami
• przełamywanie społecznych stereotypów w odniesieniu do osób
niepełnosprawnych
• dążenie do uzyskania równoprawnego statusu w środowisku i startu zawodowego po ukończeniu studiów.

Logo Ogólnopolskiej Rady Studentów Niepełnosprawnych.
17
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We Wrocławiu, z inicjatywy ZSP i akademickiej służby zdrowia pod
koniec lat 60. ub. wieku powstały kluby rewalidacji i kluby opiekuna
społecznego. Ich inicjatorzy, dr Z. Hora, dr T. Pieńkowska, mgr S. Świerczewski i A. Szastyński zadbali, aby ze studentami inwalidami współpracowali wolontariusze – ich koledzy ze studiów.
W Warszawie od 1970 roku działał Klub IKAR. Skupiał on niepełnosprawnych studentów wyższych uczelni. Inicjatorem powstania klubu
był Jan Terelak – psycholog pracujący w akademickiej poradni rehabilitacyjnej. W kolejnych latach przewodniczącymi Klubu byli: Anita Baran, Jan
Lach, Tadeusz Stefaniak, Mateusz Witold Liwski, Przemysław Kaczorowski, Tomasz Gil, Grzegorz Dubaniewicz. Działalność prowadzona była w
różnych sekcjach zainteresowań: turystyczna, muzyczna, fotograficzna,
tenisa stołowego. Klub współorganizował letnie obozy rehabilitacyjne,
zimowe obozy, oraz imprezy kulturalne i turystyczne. Pomocy udzielali
też pracownicy akademickiej służby zdrowia, m.in. dr Halina Słowik, dr
Maria Grzeszkowa, dr Joanna Flatau, psycholog Katarzyna Muskat.
Kluby studenckie skupiające osoby niepełnosprawne powstawały
również w innych miastach m.in. w Katowicach, Krakowie, Białymstoku, Gdańsku, Łodzi, Lublinie, Poznaniu.
Z ich inicjatywy w 1983 roku, przy Komisji Ekonomicznej RN ZSP
została utworzona Ogólnopolska Rada Studentów Niepełnosprawnych.
Rada koordynowała działalność klubów w zakresie form ich działalności,
współpracy i specjalizacji poszczególnych środowisk, załatwianiu spraw
zdrowotnych tej grupy studentów. Stała się też istotnym reprezentantem
interesów studentów niepełnosprawnych wobec instytucji państwowych.
Odgrywała inspirującą rolę w kształtowaniu przez media właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych i zwiększaniu aktywności tej grupy
pokazując, że perspektywa wyższych studiów jest szansą na samorealizację poszczególnych osób. ORSN organizowała międzynarodową wymianę studyjną, obozy rehabilitacyjne, współpracowała z władzami uczelni,
ministerstwami: szkolnictwa wyższego i pracy, spółdzielczością inwalidzką, pomagała w znajdowaniu pracy, wpływała na kreowanie polityki
państwa wobec osób niepełnosprawnych. ORSN działała na rzecz likwidacji barier architektonicznych, prawnych i społecznych, tworzyła formy
aktywności społecznej, czyniąc z wielu młodych niepełnosprawnych ludzi samodzielnych, kwalifikowanych pracowników, a nie tylko biorców
świadczeń opieki społecznej.
Do ciekawszych rezultatów działalności Ogólnopolskiej Rady Studentów Niepełnosprawnych należy zaliczyć:
1) rozwój żeglarstwa studentów niepełnosprawnych: pełnomorski
rejs żeglarski po Bałtyku (Klub Oskar z Łodzi - 1985 r.) oraz udział
w regatach w Holandii Handicap Trophy - Klub Oskar - 1987 r.),
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Podsumowanie akcji Lato’73 z udziałem Eugeniusza Mielcarka,
przewodniczącego ZG SZSP. 15.11.1973 r.

2) nawigacyjne rajdy samochodowe i kursy na samochodowe prawo
jazdy (Klub Skarb z Lublina),
3) kursy obsługi komputerów (Klub Atlas z Katowic – połowa lat
osiemdziesiątych!),
4) rozwijanie akcji obozów rehabilitacyjnych we współpracy z Radami
Okręgowymi ZSP,
5) akcję informacyjną dla młodzieży niepełnosprawnej uczącej się
o możliwościach kształcenia w wyższych uczelniach (telefony informacyjne, jedno-trzydniowe spotkania adaptacyjne),
6) współpraca w latach 1983-87 z Lega Nazionale Per il Diritto al Lavore degli Handicappatti z Włoch, efektem której było kilka wyjazdów,
zarówno studyjnych, jak i turystycznych, grup studentów niepełnosprawnych do Włoch,
7) udział w międzynarodowej akcji Handicamp we wspólpracy z Stadjugendring Manneheim z RFN - trzytygodniowy pobyt w sierpniu
1986 r. w RFN 20-osobowej grupy studentów niepełnosprawnych na
akcji Handicamp oraz 5 studentów w ramach akcji Europakontakt;
w ramach tej samej akcji w lipcu 1987 r. gościliśmy w Polsce 40 osób
niepełnosprawnych z RFN i Wlk. Brytanii,
8) we współpracy z Almaturem zorganizowano dla członków klubów
wyjazdy turystyczne do WRL i Czechosłowacji (w latach 1984-87
16 grup dla około 640 osób),
9) w lutym 1985 r. w Jadwisinie zorganizowano obchody 15-lecia
Studenckiego Ruchu Rewalidacyjnego, podczas których w gronie
byłych i aktualnych działaczy wypracowano model, ideologię klubów rewalidacyjnych oraz opracowano rekomendacje do eliminacji głównych problemów utrudniających normalne funkcjonowanie
w społeczeństwie osób niepełnosprawnych,
19
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Obchody 15-lecia studenckiego ruchu rewalidacyjnego.

10) dwukrotnie przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Studentów Niepełnosprawnych przedstawiał na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów postulaty studenckiego ruchu rewalidacyjnego,
11) dzięki ORSN pierwszy raz głos studentów niepełnosprawnych został uwzględniony przy wydawaniu nowych przepisów stypendialnych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
12) ORSN aktywnie opiniowała przepisy wykonawcze do Ustawy
o Młodzieży, nie dopuszczając do przyjęcia w nich rozwiązań dyskryminujących inwalidów.
Przedmiotem naszego zainteresowania w latach 80. stał się wzrost
zjawisk patologicznych, tj. uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Sytuacja ta była monitorowana przez zespoły ds. profilaktyki uzależnień,
które funkcjonowały we wszystkich środowiskach. Utworzona w 1984 r.
Centralna Szkoła Higieny Psychicznej przygotowywała wolontariuszy
do współuczstnictwa w zwalczaniu tych uzależnień. W 1985 r. pod redakcją Barbary Gruszki i Mateusza Liwskiego wydane zostały dwie nowatorskie publikacje: „W kręgu opiatów” i „Strefy cienia”.
Ze studenckiego ruchu rewalidacyjnego działającego przy pionie
ekonomicznym ZSP wywodziło się wielu liderów powstających w latach dziewięćdziesiątych organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
W latach 1983-1987 przewodniczącym Rady był Mateusz Witold
Liwski, a następnie Ewa Nazarowska z Katowic.

RODZINA STUDENCKA
Wg wyliczeń dokonanych w Wydziale Ekonomicznym ZG SZSP
w latach 80. ub. wieku ok. 26 000 studentów było w związkach małżeń20
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skich. W ok. 6 500 małżeństw oboje byli studentami. W systemie pomocy
materialnej – zgodnie z postulatami SZSP – było wiele form wsparcia dla
tych studentów, m.in.:
• dodatek (25%) do stypendium zwyczajnego lub fundowanego
• stypendium również podczas wakacji
• zasiłek na dziecko i niepracującego współmałżonka w wysokości
określonej w przepisach o zasiłkach rodzinnych
• jednorazowy zasiłek po urodzeniu dziecka
• dopłata na dziecko w wysokości 300 zł miesięcznie do wynajmowanej kwatery prywatnej
• studentka w okresie urlopu macierzyńskiego lub powtarzania roku
z powodu urodzenia dziecka zachowywała prawo do stypendium
• zasiłki pieniężne przyznawane przez uczelnie.

Spotkanie z okazji Dnia Służby Zdrowia, 11.04.1979 r. Od lewej: Tadeusz Sawic - przewodniczący
ZG SZSP, dr Alfred Liszek dyrektor ZOZ w Warszawie, Ewa Tempska - sekretarz ZG SZSP

Dużym problemem we wszystkich ośrodkach akademickich była
sprawa zapewnienia małżeństwom możliwości zamieszkania w domu
studenckim. Dzięki staraniom SZSP w wielu uczelniach, w DS.-ach wydzielano dla rodzin piętra, a nawet całe akademiki. Powstawały „mini
żłobki”, „przechowalnie” dla dzieci z fachowym personelem, znajdowano miejsca w żłobkach miejskich. Stworzona została korzystna atmosfera
wokół małżeństw studenckich, co pozwalało z powodzeniem realizować
wiele pomysłów w skali uczelni czy środowiska. W okresie stanu wojennego niektóre środowiska, głównie krakowskie, organizowały rozdział
otrzymywanych z zagranicy darów i odżywek dla dzieci.
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Oprócz działań zmierzających do poprawy spraw bytowych rodzin
studenckich, SZSP podjął problematykę przygotowania do życia w rodzinie. Komisje ekonomiczne, w oparciu o kluby studenckie, przygotowały programy spotkań – prelekcji – z lekarzami, psychologami, seksuologami. W 1979 roku, wspólnie z Towarzystwem Rozwoju Rodziny,
opracowano program „Studium Wiedzy o Rodzinie”. W pierwszym
okresie program ten wprowadzono w środowisku krakowskim, lubelskim, łódzkim, poznańskim, warszawskim i wrocławskim. Zapoczątkowano badania socjologiczne nad rodziną studencką (UJ, SGPiS).
Oprac. Mateusz Witold Liwski
W tekście wykorzystano opracowania Jana Olejnika i Barbary Bąkały
w części dotyczącej rodziny studenckiej.
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Stypendia to jedna z wymiernych form pomocy dla studentów z rodzin niżej sytuowanych. Studentowi mogły być przyznane następujące
formy pomocy:
• Stypendium zwyczajne lub fundowane plus premia za dobre wyniki
w nauce
• nagroda okresowa za dobre wyniki w nauce
• nagroda za uzyskanie dyplomu z wyróżnieniem
• zasiłek losowy
• zasiłek zwrotny
• zasiłek rzeczowy
• prawo do korzystania ze stołówki i domu studenckiego
• zasiłek rodzinny
• dopłata do kwatery.
Przy przyznawaniu pomocy obowiązywało kryterium dochodowości na osobę w rodzinie. Rodzinom studenckim zapewniano możliwość
korzystania z preferencyjnej formy pomocy. Generalnie, system stypendialny promował studentów wyróżniających się w nauce – ustanowiono
stypendia naukowe.
Zrzeszenie Studentów Polskich wielokrotnie występowało z projektami zmian systemu stypendialnego. Zależało nam, aby pomoc ta trafiała
do najbardziej potrzebujących. Realizując te założenia, organizowaliśmy
szkolenia bezpośrednio w środowiskach i na obozach. Przy współpracy
z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowaliśmy interpretację przepisów oraz dołączyliśmy akty prawne. Ta „czerwona książeczka”, jak ją nazywaliśmy, była w powszechnym użyciu. Korzystano
z niej w dziekanatach, posiłkowały się nią komisje przyznające stypendia, bony żywnościowe, miejsca w domach studenckich. Przy jej opracowaniu bardzo użyteczna okazała się Maria Kupczyk z Departamentu
Wychowania MNiSW, osoba bardzo życzliwa młodzieży.
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ZSP zawsze opowiadało się za otwartością procesu przydzielania pomocy materialnej, przy szerokim udziale studentów. Daje temu wyraz rozmowa
red. Jana Rurańskiego z Kazimierzem Jaszczykiem, wiceprzewodniczącym
Rady Naczelnej ZSP (tekst tego wywiadu zamieszczamy poniżej). W latach
1977, 1978 i 1980 następowały zmiany w systemie stypendialnym. Były one
efektem dyskusji w środowisku studenckim, wnioski z której – jako konkretne postulaty – SZSP przedstawiało władzom państwowym. Zmiany w systemie stypendialnym były korzystne dla studentów i polegały na:
• podwyższeniu dochodowości upoważniającej do ubiegania się o stypen-
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dium z 1400 do 1800 zł, a następnie 2000 zł na osobę w rodzinie studenta
• podwyższeniu najwyższego stypendium z 1200 zł do 1400 zł dla studentów z rodzin najgorzej sytuowanych
• podwyższeniu kryterium, z 600 zł do 800 zł, upoważniającego do
ubiegania się o stypendium w maksymalnej wysokości
• zlikwidowaniu kryterium dochodowości przy ubieganiu się o stypendium fundowane i podwyższeniu ich wysokości do 1600 zł
(z jednoczesnym utrzymaniem możliwości podwyższania ich o 25%
w określonych zakładach)
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• wprowadzeniu jednolitych dla wszystkich studentów kryteriów
przyznawania nagród za wyniki w nauce
• przyznawaniu dodatkowych świadczeń dla małżeństw studenckich
z dziećmi
• podwyższeniu zasiłków rzeczowych (dot. zakupu pomocy naukowych) oraz wprowadzono tę formę również dla studentów szkół teatralnych.
Wprowadzono też zasadę samorządowego rozdziału pomocy stypendialnej. We wrześniu 1980 r. ZG SZSP przedstawił władzom raport
„Zestaw problemów z zakresu socjalno-bytowego zabezpieczenia studiów i startu zawodowego absolwentów szkół wyższych”.
Decyzją rządu nastąpiły kolejne korekty dot. wysokości stypendiów
(do 1800 zł) oraz kryteriów dochodowości (1000 zł), podwyższenie wysokości stypendium fundowanego do 1800 zł.
Wraz z wprowadzeniem z dniem 1.10.1980 r. kolejnej korekty systemu stypendialnego, SZSP zapoczątkował w środowisku studenckim
dyskusję nad kompleksową zmianą systemu pomocy socjalnej dla studentów (próba określenia „minimum socjalnego dla studentów”).
Reasumując, podkreślić należy, że z inicjatywy ZSP system stypendialny był zmieniany wielokrotnie z korzyścią dla studentów.
Znamienne były lata 60. ubiegłego wieku, w których system pomocy materialnej dla studiującej młodzieży uzyskał kształt i formę, która była wyjściową do dalszych prac nad jego doskonaleniem.
Inicjatorem owych zmian był Lech Dawydzik przewodniczący Komisji
Ekonomicznej, wiceprzewodniczący RN ZSP.

Studenckie kSiążeczki MieSzkanioWe
Wobec stałego deficytu mieszkań – wprowadzona decyzją rządu
z dn. 31.08.1973 roku - forma preferencyjnego trybu uzyskania mieszkania przez absolwentów szkół wyższych była rezultatem aktywnego
zabiegania ZSP/SZSP o sprawy studentów i absolwentów.
Wg danych z października 1979 r., liczba SKM wynosiła 123 400
(w 1973 – 6900; w 1974 – 23 500, a w 1975 – 49 600). Komisje ekonomiczne
SZSP aktywnie propagowały wśród studentów tę formę pomocy. Publikowano zbiory przepisów (ulotki, prasa studencka, radiowęzły w DS).
W celu egzekwowania realizacji przepisów o SKM miała miejsce ścisła współpraca SZSP z Narodowym Bankiem Polskim, Związkiem Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego oraz spółdzielniami mieszkaniowymi.
Oprac. Jerzy Wydra
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Dla organizacji studenckiej nie były obojętne losy absolwentów szkół
wyższych. ZSP zawsze opowiadało się za liberalnym kształtowaniem zasad wiązania absolwenta z przyszłym zakładem pracy. Rezygnacja z nakazowego systemu tzw. planowego zatrudnienia na rzecz dobrowolności
w wyborze fundatora, była dobrze przyjmowana przez studentów.
Wykorzystaniem wykształconych kadr winien regulować rynek pracy. Istotne to, co proponuje przyszły pracodawca i uposażenie, perspektywa otrzymania mieszkania, warunki bytowe. SZSP rozwijało kontakty
z regionami kraju, z zakładami pracy, prowadziło akcje informacyjne
o nowych przepisach dotyczących zatrudnienia. Zachęcaliśmy studentów do odbywania praktyk zawodowych w przyszłym miejscu pracy,
a także podejmowania tematów prac dyplomowych.
Wspólnie z Instytutem Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego
zorganizowaliśmy seminarium: „Racjonalne i zgodne z potrzebami gospodarki i kultury narodowej kształcenie i zatrudnianie absolwentów
szkół wyższych”. Szczególnie pomocny przy przygotowywaniu i organizowaniu seminarium był Stanisław Bernat – doradca Ministra Pracy,
Płacy i Spraw Socjalnych.
Jedną z form pomocy dla absolwentów szkół wyższych były studenckie książeczki mieszkaniowe. Ich posiadanie miało w perspektywie
przyspieszyć pozyskanie własnego mieszkania. Kolejne inicjatywy, takie jak „Dom dla Judyma”, unaoczniły, że należy zadbać o perspektywy
dla młodych z wyższym wykształceniem. Warto przytoczyć wypowiedź
prof. Janusza Tymowskiego: „…jeśli wydano pieniądze na wykształcenie
młodego inżyniera, to trzeba jego wiedzę spożytkować.” („Gazeta Robotnicza”, 20.03.1987, s. 16).
Sprawy zatrudnienia i startu zawodowego absolwentów były przedmiotem wielu debat organizacji studenckiej z przedstawicielami centralnych organów państwowych oraz z pracodawcami, podczas których
były prezentowane postulaty środowiska akademickiego. Postulaty te,
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zawarte w uchwale Zarządu Głównego SZSP (01.07.1977) „Kadry dla gospodarki i kultury narodowej”, przyczyniły się do stworzenia w systemie
zatrudnienia dodatkowych zachęt dla wybranych grup absolwentów:
kredytów na zagospodarowanie dla lekarzy i dentystów podejmujących
pracę poza dużymi aglomeracjami oraz dodatków mieszkaniowych dla
absolwentów innych kierunków studiów. Ważnym przedsięwzięciem
było Ogólnopolskie Forum Absolwentów (styczeń 1980), na którym
sformułowano propozycje wcześniejszego wiązania studentów z regionem przez stypendia fundowane zakładów pracy, praktyki zawodowe,
realizację prac dyplomowych oraz tworzenia systemu większych zachęt
dla absolwentów podejmujących pracę w tzw. terenie.
ZSP podejmowało kolejne starania, domagając się poprawy warunków startu absolwentów. Wiele postulatów zgłaszanych przez SZSP
zostało uwzględnionych. 1 stycznia 1983 r. uchylona została ustawa
o zatrudnieniu absolwentów. Nowa sytuacja polityczno-gospodarcza
w kraju wymusiła zmiany.
W Radzie Naczelnej ZSP powstał Wydział Absolwencki, którego zadaniem było bieżące monitorowanie rynku pracy absolwentów szkół wyższych oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę startu zawodowego i życiowego młodych ludzi podejmujących pracę zawodową.
Wiele postulatów płynących ze środowiska studenckiego na przestrzeni lat znalazło odzwierciedlenie w prawodawstwie dotyczącym
zatrudnienia absolwentów. Jednym z istotnych mechanizmów regulujących ówczesny rynek pracy był wydawany corocznie przez Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych „Wykaz miejscowości i zakładów
pracy, w których istnieje deficyt kadr z wyższym wykształceniem”.
Absolwenci podejmujący pracę w zakładzie pracy uwzględnionym
w wykazie mieli prawo do niskooprocentowanego kredytu na zagospodarowanie w wysokości 150 tysięcy złotych, kredytu budowlanego
w wysokości 1,5 mln zł, z możliwością umorzenia jego części, uzyskania
działki budowlanej oraz dopłaty do czynszu w przypadku wynajmowania mieszkania. Aby ułatwić absolwentom dostęp do deficytowych
materiałów budowlanych oraz przyspieszyć realizację budowy własnego domu, ZSP wspólnie z Zespołem Budownictwa i Polityki Mieszkaniowej PRON rozpoczęło ogólnopolską akcję „Dom dla Judyma”.
W ramach tego przedsięwzięcia absolwenci mogli zakupić komplet elementów konstrukcyjnych domku jednorodzinnego do szybkiego i łatwego montażu. Pomoc w montażu domków deklarowały spółdzielnie
studenckie Student-Service. Kolejnym przedsięwzięciem organizacji,
umożliwiającym zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, były Studencko-Absolwenckie Spółdzielnie Mieszkaniowe.
Zmieniające się prawodawstwo dotyczące zatrudnienia absolwentów
oraz liczne inicjatywy ZSP związane z budownictwem mieszkaniowym,
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stwarzały potrzebę rzetelnej informacji. Wydział Absolwencki prowadził akcje informacyjne we współpracy z redakcjami gazet „Rzeczpospolita”, „Sztandar Młodych”, „Gazeta Robotnicza” oraz z czasopismami
studenckimi „Nowy Medyk”, „itd”, „Student”. Ważnym przedsięwzięciem były audycje w polskim radiu „Zapraszamy do Trójki”, dyżury
telefoniczne w redakcjach gazet o zasięgu krajowym i regionalnym,
a także Giełdy Pracy organizowane z udziałem pełnomocników ds. zatrudnienia absolwentów we wszystkich środowiskach akademickich.

Wiesław Świderek (RN ZSP) i Stanisław Bernat (MPPiSS) podczas dyżuru telefonicznego
w redakcji „Sztandaru Młodych” (25.11.1986 r.).

W celu bliższego poznania losów absolwentów i ich bieżących problemów Wydział Absolwencki RN ZSP, wspólnie z Ośrodkiem Badań
Społecznych ZSP, realizował badania ankietowe absolwentów, a przy
współudziale Komisji Badań nad Pamiętnikarstwem PAN i dwutygodnika „Student” - konkurs na pamiętnik „Start Absolwenta”. Innym
przedsięwzięciem było „Forum Absolwentów” w Chełmie (8.02.1986
r.), podczas, którego skonfrontowano oczekiwania pracujących w tym
regionie absolwentów ze stanem faktycznym na rynku zatrudnienia oferowanym przez władze wojewódzkie.
Wyniki badań dotyczące sytuacji absolwentów szkół wyższych były
prezentowane na seminarium „Racjonalne i zgodne z potrzebami gospodarki i kultury narodowej kształcenie i zatrudnienie absolwentów
szkół wyższych”, którego współorganizatorem był Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, a także na konferencji naukowej „Problemy startu zawodowego absolwentów szkół wyższych”,
organizowanej wspólnie z Wielkopolskim Oddziałem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Poznaniu (18-19.12.1986).
Istotnym obszarem działalności RN ZSP była edukacja studentów
realizowana z wykorzystaniem materiałów informacyjnych, m.in. „Va29
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demecum Absolwenta” stanowiącego kompendium wiedzy dotyczącej
przepisów zatrudnienia absolwentów, a także licznych plakatów i ulotek propagowanych w środowiskach akademickich pod hasłem: Poznaj
prawo! A nie dasz się zaskoczyć!

Przykładowe ulotki propagowane w środowisku akademickim.

Pomimo upływu wielu lat i dokonanej w naszym kraju transformacji
ustrojowej, prezentowane ulotki nie straciły na aktualności.
Ciekawą formą komunikowania się w tzw. sprawach trudnych były
prowadzone przez studentów prawa Agencje Porad Prawnych. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Witold Konieczny. W latach 80. działania te kontynuowała Adwokatura Studencka.
Za fenomen tamtych czasów uznać należy samoistne organizowanie
się absolwentów w miejscu pracy. Klub Stażystów znakomicie sprawdził się w Słupsku. Jego liderem był absolwent Politechniki Szczecińskiej, Ignacy Stopnicki, który tak wspomina ten okres:
„W ciągu dwóch lat 1968-1969 do Słupska przyjechało około 170 świeżo
po studiach czyli stażystów jak ich w mieście nazwano. Inż. Antoni Godlewski, dyrektor naczelny Zakładów Sprzętu Okrętowego, długoletni szef NOT
twierdzi, że Stopnicki rzucał się w oczy swą aktywnością, operatywnością, jest
urodzonym organizatorem. Inż. Stopnicki skupił wokół siebie grupę niezadowolonych i zniecierpliwionych. Zawiązano Klub Stażystów Słupska. Nim się
niektórzy spostrzegli, Klub posiadał już statut, rejestrację w Wydziale Spraw
Wewnętrznych i legitymacje dla swoich członków. A członkiem mógł być każdy
stażysta. Składek nie trzeba było płacić, na zebrania (tradycyjnie w czwartki)
można było nie uczęszczać. Wkrótce znaleźli się tu praktycznie wszyscy ówcześni stażyści. Klub nie posiadał planów działania i nie robił sprawozdań, co było
powodem zadrażnień z władzami. Lista członków Klubu była tajna. Przewróciło
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się kilka stołków dyrektorskich. Pogonili tych dyrektorów po 7 klasach, powie
dyr. Godlewski. Można powiedzieć, że szliśmy po trupach do celu, powie Stopnicki. Złoty okres działalności Klubu przypada na lata 1969-1971. Po pierwszych sukcesach Klub zdobył szacunek, bo okazał się silny. Zaczęto niemalże
bać się tych młodych ludzi, uzmysłowiono sobie, że owa silna grupa, bardziej
nieformalna niż formalna, ma swoje wtyczki praktycznie we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach w mieście i regionie. Stąd różnymi sposobami starano się nieco okiełznać „stażystów”.
O Klubie Stażystów Słupska „itd” pisało kilkakrotnie w 1971: że działa
już dwa lata dzięki pojawieniu się w mieście niespokojnego ducha, młodego
inż. Stopnickiego. Ci wszyscy niewykorzystani należycie czekali na przywódcę
tak dynamicznego, jak inż. Stopnicki, spiritus movens unikatowej w skali kraju
akcji. Wielu z tych ludzi dzięki Klubowi wyzwoliło się z kręgu spraw osobistych,
zaczęło myśleć kategoriami słupskiej racji stanu, wyrobiło w sobie poczucie więzi z terenem. Wystarczyły 3 lata, by w 1974 r. „itd” napisało: inż. Stopnicki już nie jest prezesem Klubu. Jego następcy nie mają już tyle energii. Jedna
z najpiękniejszych akcji należy już tylko do przeszłości. Rozpadła się wielka
grupa nieformalna, zespolona trudnościami adaptacyjnymi w dużym mieście,
chęcią niesienia sobie pomocy, a także, a może przede wszystkim, ZSP-owskim
stylem bycia i działania.
Dlaczego Klub Stażystów Słupska przestał działać po czterech latach? Odpowiedź jest prosta: otrzymaliśmy mieszkania, zostaliśmy kierownikami, prezesami, dyrektorami – „mieliśmy władzę”. No, może nie wszyscy.”
Podobne inicjatywy pojawiły się także w innych miastach, np.
w Zamościu działał Klub Inteligencji.
Oprac. Wiesław Świderek, Jerzy Wydra

31

żyWienie zbioroWe

Jednym z najważniejszych elementów bytu studentów było zapewnienie możliwości spożywania posiłków w stołówkach. Korzystało z nich
ponad 80% studiujących. Troską ZSP była dbałość o powiększenie tej bazy
przez budowę nowych stołówek. W tym względzie nasza aktywność
była dość znaczna. Stołówki studenckie mieściły się w obiektach uczelni,
a prowadziły je wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, głównie „Społem”,
a także we własnym zakresie szkoły wyższe. Z inicjatywy ZSP kilkakrotnie zwiększano środki na stawkę żywieniową.
Na codzień o dobrą jakość posiłków dbały studenckie komisje stołówkowe. Były to samorządowe ogniwa organizacji, które pilnowały porządku, czystości, przestrzegania norm żywieniowych. Każda
z nich miała regulamin działania i współpracowała z dyrektorami przedsiębiorstw prowadzących żywienie zbiorowe. W domach studenckich
działały też barki, w których można było się posilić nawet późną porą.
Przy Komisji Ekonomicznej RN ZSP działał Zespół Żywienia, który
był naszym organem doradczym. W jego składzie byli menedżerowie
z branży żywienia, m.in. Piotr Krasowski, Albin Kiernicki, Zdzisław Jeżewski, Bronisław Domino. Przy ich udziale przedkładaliśmy wiele wniosków kompetentnym władzom. W odpowiedzi na nasz postulat Minister
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki powołał zespół studyjny do
opracowania koncepcji rozwiązań modelowych dotyczących organizacji
żywienia zbiorowego studentów. Miały miejsce dwa wyjazdy do Czechosłowacji i na Węgry oraz do Rumunii i Bułgarii. Przy dużym udziale Zdzisława Jeżewskiego sporządzony został raport o stanie i perspektywach
rozwoju żywienia w środowisku studenckim.
Zajmując się żywieniem zbiorowym studentów, współpracowaliśmy
z wieloma oddanymi sprawie pracownikami urzędów, instytucji i szkół.
Na wymienienie zasługują: Zofia Niedziółka z Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, dyrektorzy Ryszard Chęciński i Bronisław
Domino z centrali „Społem”.
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W roku 1979 z obiadów w stołówkach studenckich korzystało zaledwie ok. 34% studentów studiów dziennych. Ze śniadań i kolacji – ok. 9%.
Przyczyną takiego stanu, jak oceniano, był sam system zbiorowego
żywienia, mało elastyczny, a stołówki często były oddalone od obiektów
uczelnianych czy DS. Dlatego też tak szeroko rozwinęła się sieć bufetów
studenckich prowadzonych bardzo często przez spółdzielnie studenckie.
Działalność pionu ekonomicznego SZSP skupiała się na bieżącej ocenie sytuacji – jakości posiłków w stołówkach (komisje stołówkowe), zbieranie informacji, statystyk, które były podstawą do stawiania wniosków
wobec władz, dotyczących środków na dofinansowanie żywienia, budowy nowych obiektów itp.
Głównymi barierami był brak środków oraz kłopoty z terminowym
wykonawstwem nowych obiektów i remontów.
Zarząd Główny SZSP, wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego dokonywał corocznie przeglądu stanu realizacji remontów –
przygotowania obiektów do nowego roku akademickiego.
Często ZSP, widząc zagrożenia terminowe, nagłaśniało te sprawy
w mediach, w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, np. w „itd”.

Podsumowanie konkursu na najlepszą stołówkę studencką. Od prawej Jan Łoś – wiceprezes
Centrali „Społem”, obok nasi eksperci – członkowie zespołu żywienia: Bronisław Domino –
dyrektor Biura w Centrali „Społem” Piotr Krasowski – dyrektor przedsiębiorstwa Stołówki
i Bufety Studenckie w Warszawie, Albin Kiernicki – dyrektor przedsiębiorstwa
Stołówki i Bufety Studenckie UMCS – Lublin

Oprac. Jerzy Wydra
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W okresie powojennym nastąpił znaczny rozwój szkół wyższych. Poszerzyła się baza lokalowa, dydaktyczna i socjalna.
Jako użytkownicy tych obiektów, braliśmy udział w ich opiniowaniu
w całym procesie inwestycyjnym.
Lokalne zarządy inwestycji szkół wyższych oraz komisja ocen inwestycyjnych działające w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zasięgały opinii ZSP. Co więcej, w jej posiedzeniach uczestniczyli nasi
przedstawiciele.
Problem polepszenia warunków socjalnych studentów był przedmiotem obrad Rady Ministrów, a efektem - uchwała Rady Ministrów z dnia
26.01.1971 r.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę domu studenckiego
w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, 1974.

Ministerstwo Szkolnictwa wydało wytyczne do współdziałania zespołów do spraw inwestycji. Aby usprawnić proces współdziałania w zakresie inwestycji i remontów, Rada Naczelna ZSP - Komisja Ekonomiczna
i Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki – Departament
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Inwestycji wydało Poradnik Inwestycyjny społecznych komisji Zrzeszenia Studentów Polskich do spraw inwestycji i remontów urządzeń socjalnych dla młodzieży szkół wyższych.
Z ramienia ZSP w pracach KOPI uczestniczyli m.in. Mirosław Skorupowski, Witold Kot. Ze strony Ministerstwa mieliśmy wsparcie zaangażowanych, kompetentnych i życzliwych ludzi: dyr. Józefa Pastuszko
i naczelnika T. Persiaka, a z Ministerstwa Finansów - dyr. Tadeusza Cieplińskiego.
Oprac. Jerzy Wydra
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SaMorządność
W DOMACH STUDENCKICH

Czas upływa bardzo szybko, wydaje się jak by to było wczoraj – gdy
uczestniczyliśmy w pięknej przygodzie naszego życia zwanej STUDIAMI. Był to okres zmagań ze skryptami, podręcznikami, wykładami, ćwiczeniami itp., okres zaliczeń, egzaminów, chwile uniesień i porażek – poznawania ludzi, nawiązywania przyjaźni, sympatii i nie tylko.
Dziś wydarzenia te stają się coraz bardziej odległe – duża ich część
już wypadła z naszej pamięci, część nabrała innego wymiaru, niektóre
wspominamy bardzo miło i ciepło, a do niektórych wolimy nie wracać.
Sporą część życia w tamtych studenckich czasach każdy z nas poświęcił
na aktywność, która znacznie wykraczała poza regulamin i program studiów, a dla nas wtedy stanowiła naturalne ich dopełnienie. Rajdy, obozy
turystyczne, żagle, konie, festiwale kultury i przeglądy piosenek, żakinady, kabarety, kluby studenckie, różnego rodzaju szkolenia i kursokonferencje, itp., itd. – to tylko hasłowo wymienione przykłady tego, w czym
uczestniczyliśmy, bądź sami byliśmy organizatorami.
Nasz wiek młodzieńczy, ideały oraz specyficzne cechy środowiska
studenckiego tamtego okresu były naturalnym podłożem dla organizowania i czynnego uczestniczenia w różnego rodzaju wzajemnej samopomocy. Była to:
● dbałość o zdrowie i organizowanie pomocy dla tych, którym ono
szwankowało, bądź utracili je w znacznym stopniu
● dbałość o minimum zasobności naszych kieszeni w postaci różnego
rodzaju stypendiów, bądź zapomóg
● dbałość o nasze żołądki przez właściwe funkcjonowanie stołówek
i tanich bufetów
● dbałość i troska o nasze warunki zamieszkania, tak, aby mieć kąt do
nauki, spania (i nie tylko), aby ten dom, który był dla wielu z nas przez
kilka lat namiastką domu rodzinnego, był przez nas samych jak najlepiej urządzony i zarządzany.
Dla nas, którzy czynnie uczestniczyliśmy w tej części życia studenckie37
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go - jako uczestnicy, organizatorzy, aż po działalność „parazawodową”
- te czasy były szczególnie barwne, a spotkania, w których teraz, po latach
z przyjemnością uczestniczymy, utwierdzają nas coraz bardziej w przekonaniu, że warto te Nasze czasy utrwalać i zachowywać jak najdłużej
w pamięci.
I temu właśnie między innymi ma służyć to opracowanie dotyczące
działalności ZSP w środowisku domów studenckich oraz w zakresie rozwijania samorządności studenckiej.

I. LATA 1950-1960

Działalność ZSP w pierwszych latach istnienia, do 1956 roku, zdominowana została przez takie sprawy, jak warunki bytowe studentów
(stypendia, domy akademickie, służba zdrowia), warunki studiowania
i odpoczynku, funkcjonowanie zespołów samopomocowych w nauce, zespołów artystycznych, problemy wczasów i sport.
Organizacja wyzwoliła się z krępującego ją gorsetu i kurateli politycznej, a wyrazem tego stanu rzeczy był rozwój i umacnianie się samorządności studenckiej. ZSP do 1982 roku, będąc powszechną organizacją studencką, spełniało rolę samorządu.
16 kwietnia 1950 roku odbył się Kongres Studentów Polskich, który
przekształcił się w I Krajowy Zjazd ZSP. Utworzenie ZSP zmieniło dotychczasową strukturę organizacyjną życia studenckiego, co wyraziło się
w decyzjach Kongresu m.in.: o zniesieniu działalności „Bratnich Pomocy”,
których funkcje w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych przejmował aparat państwowy, władze uczelni oraz spółdzielnie. Podkreślano
jednakże, iż w dalszym ciągu od sprawnie działającej kontroli społecznej
studentów będzie zależało stałe polepszanie się warunków bytu i nauki.
Statut powołanego Zrzeszenia Studentów Polskich określał cele i kierunki działania organizacji, m.in.:
● ZSP rozwija kontrolę społeczną przez inicjowanie, organizowanie
i kierowanie pracą samorządów domów akademickich, komisji stołówkowych itp.
● Przed Radą Naczelną ZSP postawiono m.in. zadanie inicjowania i organizowania kontroli społecznej ze strony użytkowników stołówek
studenckich oraz domów akademickich.
● 11 maja 1954 roku obradowało wspólne Plenum Rady Naczelnej ZSP
i ZG AZS. Wśród wypracowanych wniosków poczesne miejsce zajęła problematyka efektywności studiowania i stwarzania najlepszych
warunków do sprawnego przebiegu procesu nauczania. Ogłoszono
wówczas ruch przodownictwa w nauce, konkurs o tytuł najlepszego
domu akademickiego oraz określono zadania w zakresie zaopatrzenia studentów w podręczniki i pomoce naukowe.
Od początku istnienia organizacji podstawowym kierunkiem pracy
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ZSP była działalność ekonomiczna. W tej dziedzinie ZSP kontynuowało
tradycję „Bratnich Pomocy” - organizacji nastawionej głównie na niesienie pomocy materialnej studentom.
Ważne miejsce w działalności ekonomicznej ZSP zajmowały sprawy
domów studenckich i zapewnienie w nich, przy udziale studentów, jak
najlepszych warunków pracy i wypoczynku.
W latach 50. zorganizowano w domach studenckich samorząd, tzw.
rady mieszkańców, które później stały się jednym z integralnych organów
ZSP. Powołano również do życia specjalny organ, Radę Kierowników Domów Studenckich, co miało zwiększyć wpływ organizacji studenckiej na
decyzje administracji uczelnianej. Akcja organizowania samorządu objęła
również stołówki, gdzie powoływano komitety studenckie.
Plenum Rady Naczelnej ZSP, które obradowało 11 marca 1954 roku, poddało krytyce działalność domów akademickich i stołówek. Ogłoszono ruch
współzawodnictwa o najlepszy dom studencki, nakreślono kierunki pracy
organizacji w zakresie polepszenia warunków bytowych i mieszkaniowych
studentów, pracy stołówek i barów, a następnie na ogólnopolskiej konferencji
omówiono zadania organizacji w rozdziale stypendiów, zasiłków losowych
oraz w pracy z radami mieszkańców DS i zadania komisji stołówkowych.
W latach 50. nastąpiło wyraźne ożywienie działalności ZSP we wszystkich dziedzinach i renesans tradycyjnych form pracy, zwłaszcza działalności ekonomicznej, kulturalnej, turystycznej - naukowej i zagranicznej.
Na szczególną uwagę zasługuje ówczesny rozwój studenckiej służby
socjalno-społecznej, zwłaszcza społecznych form pomocy w zatrudnianiu
absolwentów wyższych uczelni oraz zapewnieniu dodatkowej możliwości zarobkowania w spółdzielniach studenckich.
20 października 1959 roku odbyła się narada nt. Rozszerzenia samorządności studenckiej. Zarówno w referacie, jak i dyskusji akcentowano, że samorządność studencka stanowi istotny przejaw demokratyzacji
pracy ZSP. Jednym z elementów studenckiej samorządności stały się powszechne, demokratyczne wybory do władz ZSP na szczeblu uczelni.
Sama idea samorządności powstała po pewnym okresie działalności
ZSP, na październikowym plenum RN ZSP w roku 1959 i zrewolucjonizowała dotychczasową koncepcję organizacyjną, otwierając perspektywy
dla pogłębionej, szerokiej i wszechstronnej działalności wychowawczej
ZSP. Głęboka w swojej wymowie wychowawczej i politycznej idea samorządu studenckiego stała się kamieniem węgielnym rozbudowującej się
struktury organizacyjnej. Samorząd studencki miał się wyrażać szeroko
pojętą działalnością samego ZSP, jak i wszystkich jego agend oraz organów. Samorząd studencki w domach akademickich, stołówkach i domach
wypoczynkowych stał się częścią składową ZSP.
Idea samorządności stanowiła źródło siły, spoistości i dobrego klimatu pracy organizacji. ZSP zmierzało do tego, aby autorami programu
działalności byli coraz częściej członkowie organizacji, grupy studenckie,
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organizacje wydziałowe i uczelniane. Zasada demokracji, kolegialności,
jawności życia organizacyjnego służyła podejmowaniu ważnych spraw
środowiska akademickiego oraz wyzwalaniu aktywności studentów.
W instancjach ZSP tworzone były rady społeczne o różnym profilu, np.
rady ds. żywienia, domów akademickich, rada kół naukowych itp.

II. LATA 1960-1966

W styczniu 1966 roku w Warszawie odbył się VI Kongres Zrzeszenia Studentów Polskich. Jednym z problemów dyskutowanych na tym
Kongresie była sprawa samorządności studenckiej i działalności ZSP
w domach studenckich.
Żywa dyskusja toczyła się w podkomisji domów studenckich. Przewodniczył jej Andrzej Kuźniarski (RU AGH), a sprawozdawcą był Stanisław
Pucułek. Najważniejsze problemy podnoszone w dyskusji dotyczyły:
● budowy i remontów akademików
● zróżnicowania w ich wyposażeniu, w zależności od typu uczelni
● lokalizacji w pobliżu obiektów dydaktycznych
● zapewnienia w procesie projektowania obiektów udziału przedstawicieli samorządu studentów.

III. LATA 1967-1970

VIII plenum Rady Naczelnej ZSP 5 maja 1968 roku m.in. wysunęło
projekt wejścia przedstawicieli młodzieży studenckiej w skład samorządowych organów uczelni.
VII Kongres ZSP, który obradował w lutym 1969 roku, przyjął
uchwały w sprawie nauki, kultury, propagandy i informacji, problemów
ekonomicznych i domów studenckich, studiów dla pracujących, turystyki i spółdzielczości studenckiej, OHP oraz w sprawach działalności zagranicznej, organizacyjnej, finansowej, gospodarczej i inwestycyjnej i pracy
na terenie studiów nauczycielskich.
Na Kongresie tym Jerzy Piątkowski, Przewodniczący Rady Naczelnej
ZSP, w referacie sprawozdawczo-programowym RN ZSP w sprawach
samorządności i Domów Studenckich zwrócił m.in. uwagę na następujące zagadnienia:
● „Młodzież nie jest tylko obiektem wychowania, ale także współuczestnikiem doskonalenia pracy szkoły wyższej. Stanowi to wyraźny dowód
zaufania dla młodzieży i jej przedstawicielskich organizacji, ale nakłada na nas obowiązek odpowiedzialnego przygotowania się do udziału
w pracach senatu, rad wydziałowych czy rad do spraw młodzieży.”
● „Rozwój samorządności studenckiej kształtuje poczucie współodpowiedzialności, wrażliwości na sprawy społeczne, uczy rozwiązywania problemów i konsekwencji w działaniu. Chodzi tu o wytworzenie
wzajemnych więzów mieszkańców w oparciu o naturalne poczucie
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współodpowiedzialności za gospodarzenie we własnym domu, za
całość spraw związanych z życiem jego mieszkańców - prowadzenie
działalności wychowawczej, dbanie o wyposażenie i czystość, czuwanie nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny, troskę o wyniki
w nauce swoich mieszkańców.”
● „Szczególnego znaczenia nabiera działalność rad mieszkańców jako
samorządowego organu wszystkich mieszkańców – agend Zrzeszenia
działających na terenie domu studenckiego. Dlatego poważny wysiłek
winien być skierowany na pełne wykorzystanie możliwości istniejących na terenie miejsca zamieszkania, wykorzystując kluby, radiowęzły, pokoje nauki. Działalność na terenie akademików nie może być
domeną jednej komisji - komisji ekonomicznej, lecz całej organizacji.”
W kongresowej dyskusji poruszono wiele kwestii związanych z samorządnością i działalnością w domach studenckich:
● „Formy samorządności studenckiej, począwszy od rad mieszkańców
DS, komisji stołówkowych, rad klubów i rad w innych placówkach
ZSP, przez instancje organizacyjne, formy powszechnych wyborów,
będą niepełne i nieskuteczne, jeżeli nie oprą się o podstawową i rozstrzygającą kwestię grupy studenckiej – kolektywu, w którym student
najczęściej się obraca. Raz będzie to grupa studencka, kiedy indziej kolektyw mieszkańców, innym razem zespół artystyczny albo klub.”
● „Rozwijając samorządność, ZSP będzie realizować w praktyce powszechność swego działania, stwarzać możliwości czynnego współuczestnictwa studentów w rozwiązywaniu wspólnych spraw całego
środowiska, umacniać zasady społecznego współżycia, poczucie dyscypliny i koleżeńskiej współpracy, umożliwiać członkom zrzeszenia
coraz większy wpływ na pracę instancji, demokratyczne ich funkcjonowanie, jawność decyzji i maksymalną kontrolę pracy aktywu.”
● „Rozwój samorządności winien nadać kolektywowi - grupie studenckiej - prawo pełnego opiniowania podań jej członków ubiegających
się o stypendia, zasiłki losowe, stypendia stołówkowe i mieszkaniowe
oraz inne świadczenia.”
● „Studencka samorządność powinna rozpoczynać się przede wszystkim od działalności rad mieszkańców, od domu studenckiego,
w którym studenci są widoczni przez 24 godziny na dobę, w którym
koncentruje się życie tych studentów, którzy zmuszeni byli na okres
studiów opuścić dom rodzinny. Rada Mieszkańców na terenie domu
akademickiego powinna być jedyną organizacją decydującą o wszystkim, co dotyczy mieszkańców.”
W Uchwale VII Kongresu ZSP z 1969 roku w sprawie działalności
w domach studenckich czytamy:
„W realizacji zadań wychowawczych szkoły wyższej domy studenckie
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posiadają wyjątkowe znaczenie. Będąc miejscem wspólnego zamieszkiwania, rodzą szereg wspólnych problemów i potrzebę wspólnego ich rozwiązywania w interesie zamieszkałego kolektywu. Są one przy tym miejscem
prezentowania opinii, konfrontacji, różnych społecznych postaw i poglądów.
Stawia to przed ZSP szczególnie ważne zadanie wykorzystania terenu
domów studenckich jako płaszczyzny oddziaływania wychowawczego
organizacji i dotarcia z zdaniami programowymi do poszczególnych studentów – wykorzystując przy tym najbardziej korzystną formę samowychowania w ramach samorządu.”
Uznano że:
● Konieczne jest większe zaangażowanie w działalności domów studenckich wszystkich instancji i agend ZSP oraz uaktywnienie działalności wszystkich komisji problemowych oraz praktyczne stosowanie
zasady odpowiedzialności za pracę w domach studenckich poszczególnych komisji rad uczelnianych.
● Należy powołać w instancjach okręgowych i uczelnianych komisje
domów studenckich, a w Radzie Naczelnej wzmocnić koordynację
tej działalności i nadzór nad tymi komisjami przez Sekretarza Komisji Ekonomicznej RN ds. domów studenckich. Jednocześnie zalecono
stworzenie systemu współpracy międzyśrodowiskowej i wymiany
doświadczeń.
● Należy zwrócić uwagę, aby zadania realizowane przez instancje ZSP
na terenie DS prowadzone były z udziałem rad mieszkańców jako pełnoprawnych gospodarzy na tym terenie.
Ponadto:
● postulowano zmianę Uchwały Kolegium Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z 1962 roku w sprawie rozwoju samorządności, która powinna zmierzać do przyznania radom mieszkańców większych
uprawnień oraz nałożenia na nie większej odpowiedzialności – dla
umożliwienia realizacji zasady, że rady mieszkańców są odpowiedzialne za rozwiązywanie całokształtu spraw wynikających ze zbiorowego charakteru zamieszkiwania w domach studenckich
● zobowiązano Komitet Wykonawczy RN ZSP do opracowania wytycznych do działania samorządu studenckiego, a Dział Finansowy RN
do określenia zasad decentralizacji środków finansowych przez rady
mieszkańców
● postulowano zagwarantowanie możliwości przedkładania przez rady
mieszkańców do komisji stypendialnych dot. mieszkańców. Za korzystną formę koordynacji działań samorządu domów studenckich
skupionych w osiedlu studenckim uznano rady osiedlowe, które stwarzają dogodne warunki do integracji zamieszkałej tam społeczności
studenckiej oraz włączenie poczynań osiedla w życie miasta.
Kongres uznał, że uaktywnienie pracy ZSP na terenie domów studenc42
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kich stanowi jedno z najważniejszych i pierwszoplanowych zadań całej
organizacji.
Główna Komisja rewizyjna ZSP w sprawozdaniu na VII Kongres
stwierdziła m.in.:
● W zakresie rozwoju samorządności w domach studenckich: Komisja
Ekonomiczna powołała zespół konsultantów naukowych ds. samorządności, który opracował program realizowanych obecnie badań.
● GKR pozytywnie oceniła przebieg Ogólnopolskiego Konkursu na
Najlepszy Samorząd DS. W większych środowiskach odbyły się sejmiki dot. samorządności, a wnioski z nich przedłożono na Ogólnopolskiej Naradzie Aktywu DS.
Stwierdzono ponadto, że na tle dobrze rozwiniętej samorządności
w DS-ach, które były laureatami konkursu, uwidacznia się zbyt duża dysproporcja w działalności samorządów w pozostałych DS-ach.

Przed akademikiem „Grześ” silna grupa sportowców; od lewej: Jan Harkot - budowniczy lodowiska,
Dionizy Rasiński i Jerzy Wydra - przewodniczący Rady Mieszkańców DS „Grześ” - 1969, Lublin.

W grudniu 1970 roku odbyło się w Warszawie plenarne posiedzenie
Rady Naczelnej ZSP, podczas którego między innymi omówiono aktualne problemy działalności ZSP w domach studenckich.

IV. LATA 1971-1973

29 października 1971 roku odbyło się Plenarne posiedzenie Rady Naczelnej ZSP poświęcone sprawie domów akademickich „Dom studencki
terenem społecznej aktywności studenckiej”.
Na plenum postulowano konieczność szerszego udziału ZSP w opracowywaniu programu inwestycji socjalnych dla studentów i nadzorowaniu wykonawstwa. Rozważano możliwość budowania mniejszych
budynków, aby stworzyć studentom warunki bardziej zbliżone do warunków domu rodzinnego w okresie ich pięcioletniego pobytu na uczelni.
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W październiku 1973 roku ogłoszono V Ogólnopolski Konkurs na
najlepszy samorząd domów akademickich. Do konkursu zostało zgłoszonych 320 samorządów. Centralna Komisja Konkursowa przyznała tytuł „Przodujący Samorząd w roku akademickim 1973/74” samorządom
domów studenckich:
● „Arkona” – Akademia Rolnicza Szczecin
● „Elka” – Politechnika Gdańska
● DS nr 2 – Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn
● „Nowinki” – Politechnika Krakowska
● „Szklany Dom” – Uniwersytet Wrocławski
● DS „Tytan” – Politechnika Poznańska.
Główną nagrodę konkursu – telewęzeł – przyznano środowisku krakowskiemu. Tytuły „Wyróżniający Samorząd” otrzymały:
● DS Akademii Medycznej w Łodzi
● „Kazimierka” – Akademia Medyczna, Warszawa
● „Nawojka” – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
● „Nestor” - Politechnika Rzeszowska
● „Przegubowiec” – Akademia Ekonomiczna, Wrocław
● „Samanta” – Akademia Medyczna Poznań.

Finał IV Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszy Samorząd DS. Kino Kijów, Kraków
7-9 kwietnia 1972 r. Od lewej: Alojzy Morzyniec, przewodniczący Komisji Domów Studenckich
Rady Okręgowej ZSP w Krakowie, Lech Dawydzik, przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZSP,
Kazimierz Jaszczyk, wiceprzewodniczący Rady Naczelnej ZSP, Marek Karnecki, sekretarz Komisji
Domów Studenckich RN ZSP.
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Finał IV Ogólnopolskiego Konkursu DS - Klub Studencki „Nowinki”, Kraków 1972 r.

W kuluarach - obrady komisji konkursowej; od lewej: Marek Karnecki,
Anna Lech, Henryk Paweł Byra.
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W nagrodę dla aktywu laureatów IV Ogólnopolskiego Konkursu na
najlepsze Samorządy Domów Studenckich Rada Naczelna zorganizowała
wyjazd do CSRS.

Wybrane strony z pamiętnika Teresy Leszczyńskiej-Blaszczuk
III Ogólnopolski Konkurs na najlepsze samorządy Domów Studenckich

Dom studencki był miejscem zamieszkania, nauki i aktywności społecznej dla studentów zamiejscowych. Tutaj ujawniały się ciekawe inicjatywy, nowe projekty, w akademikach funkcjonowały radiowęzły,
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które prezentowały programy muzyczne i aktualne problemy środowiska. Mieszkańcy brali udział w porządkowaniu terenów po budowie
wokół swego zamieszkania. Rozwijał się sport, inicjowano budowę boisk, lodowisk, terenów rekreacyjnych.
W domach studenckich działały sądy koleżeńskie. Kluby były miejscem
spotkań z ludźmi polityki, kultury, z władzami uczelni. Tu odbywały się
wieczorki taneczne. Wspomnieć trzeba o lubelskim domu studenckim
„Grześ”, którego aktywność zdominowała środowisko akademickie Lublina. To tu powstał przebój lata’69, piosenka „Lato pachnące miętą”. Autorem
słów był student prawa UMCS, Franciszek Hipolit Piątkowski (1947-2015),
muzykę skomponował Włodzimierz Marczyk, a wykonała ją studentka polonistyki, Wiesława Łubiarz. Oto ta piosenka:

Oprac. Marek Karnecki
W opracowaniu wykorzystano m.in.:
Wiesław Klimczak, „Szkice z historii ZSP”, Warszawa, 2014.

Dużą aktywnością w domach studenckich poszczycić się mogły także
samorządy Studiów Nauczycielskich. Wyróżniali się m.in. Jerzy Dachowski
(1948-2015), Krzysztof Radzki z SN w Lublinie, lider zespołu „Minstrele”.
Ogólnopolskie konkursy samorządów studenckich były niezwykle
ciekawą formą inspiracji społecznej oraz rywalizacji.
W marcu 1975 roku, w Krakowie, w Domu Studenckim „Żaczek”
zorganizowane zostało Ogólnopolskie Seminarium Samorządności Studenckiej. Było ono połączone z zakończeniem V edycji Konkursu. Jego
laureatami zostały domy studenckie środowiska krakowskiego:
●
Rada Osiedla Miasteczka Studenckiego
●
DS. „Nowinki” – Politechnika Krakowska
●
„Nawojka” i „Żaczek” Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Warszawa 1978 r. - narada nt. domów studenckich. Od lewej: E. Tempska,
wiceminister S. Czajka, E. Pietrasik.

W grudniu 1978 roku, w Łodzi, obradowało plenum ZG SZSP, które
podjęło temat działalności organizacji studenckiej w domach studenckich. Spotkanie to poprzedzone zostało środowiskowymi naradami
i sejmikami samorządów. Miała też miejsce narada samorządów domów
studenckich i ich opiekunów z ramienia władz uczelni.

Uczestnicy plenum ZG SZSP w Łodzi na temat działalności w domach studenckich (17.12.1978 r.)
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Samorządność w domach studenckich

W 1979 roku wg danych szacunkowych, w 409 domach studenckich
zamieszkiwało ok. 40% studentów studiów dziennych.
ZG SZSP wydał przepisy regulujące zasady funkcjonowania i finansowania organów samorządowych na terenie domów studenckich – dotyczyło to rad mieszkańców, sądów koleżeńskich i komisji rewizyjnych.
W latach 1976-1980 co roku odbywały się m. in. w Uniejowie, Złotowie, Byszynie, Rynii, Chylicach obozy szkoleniowe dla samorządów
domów studenckich. W tym czasie opracowano nowe regulaminy ogólnopolskiego konkursu, przepisy wyborcze do rad mieszkańców oraz
propozycje programowe.
W kolejnych edycjach ogólnopolskiego konkursu na najlepszy samorząd domu studenckiego zwycięzcami byli:
1977/1978:
● Rada Osiedla Politechniki Łódzkiej
● DS „Eskulap” – Akademii Medycznej w Poznaniu
● DS „Elka” – Politechniki Gdańskiej
● DS „Fafik” – Akademii Ekonomicznej w Krakowie
1978/1979:
● Rada Osiedla Politechniki Łódzkiej
● Rada Osiedla Politechniki Śląskiej
● DS „Elka” – Politechniki Gdańskiej
● DS „Fafik” – Akademii Ekonomicznej w Krakowie
1979/1980:
● Rada Osiedla Politechniki Śląskiej
● DS „Elka” – Politechniki Gdańskiej
● DS „Wawrzynek” – Akademii Medycznej w Poznaniu.
Wspomnieć tez należy, że w wyniku zabiegów SZSP stworzono odrębny system sprzedaży mebli na wyposażenie domów studenckich.
Nie wszyscy zamiejscowi studenci mogli otrzymać miejsce w akademiku. Uzupełnieniem bazy mieszkaniowej były kwatery „na mieście”.
„Pokoik na Hożej” to wspaniałe przedsięwzięcie ZSP. Akcja ta miała
wieloletnią tradycję. Została zainicjowana w Warszawie, a później podjęły ją wszystkie ośrodki akademickie. Poszczególne środowiska wypracowały różne formy, m.in. podpisywano umowy z władzami miasta,
które zapewniały wynajmującym lokale studentom ulgi podatkowe,
organizowano spotkania z wynajmującymi. Pozytywnie do tych starań
organizacji odnosiły się środowiska kościelne. Niejednokrotnie księża
z ambon apelowali do wiernych o pomoc dla studentów w uzyskaniu
lokalu do zamieszkania.
Oprac. Marek Karnecki
W opracowaniu wykorzystano m.in. „Szkice z historii ZSP”
Wiesława Klimczaka oraz informacje Jana Olejnika
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StatyStyczne tło
działalności koMiSji ekonoMicznej
ZSP W LATACH 1960-1989
WPROWADZENIE

Celem niniejszej pracy jest zarysowanie statystycznego tła działalności Komisji Ekonomicznej Zrzeszenia Studentów Polskich w latach 19601989. O przyjęciu takiej cezury, pomijającej pierwsze dziesięć lat istnienia organizacji, zadecydowały czynniki stricte obiektywne, związane
z kompletnością publikowanych danych. Statystyki z lat 50. nie zawierają wielu informacji, obecnych w późniejszych opracowaniach, a koniecznych do rzetelnego przedstawienia okoliczności działania KE ZSP1.
Podobny problem, aczkolwiek w mniejszej skali, wystąpił również w niektórych latach w badanym przedziale czasowym. W związku z przemianami zachodzącymi w przestrzeni politycznej, prawnej, ekonomicznej
lub społecznej, zmieniało się nazewnictwo i struktura publikowanych
przez podmioty państwowe treści, na skutek czego niektóre kategorie
danych w jakimś okresie nie były pozyskiwane albo publikowano je pod
inną nazwą – co praktycznie uniemożliwiało zestawienie ich w ujęciu
ciągłym2. Należy podkreślić, że problemy dostępności i ciągłości danych
są typowe dla każdej pracy badawczej, wykorzystującej zastane materiały historyczne, w dłuższym okresie niż paroletni3.
Przedstawiane w dalszej części tekstu tematy zostały wybrane na
podstawie przedmiotu działalności Komisji Ekonomicznej Zrzeszenia
Studentów Polskich, charakteryzowanego we wcześniejszych rozdziałach tej publikacji oraz wystarczających do ich opisania danych statystycznych znajdujących się w powszechnie dostępnych opracowaniach.
Ponieważ niniejsza praca miała mieć charakter ogólny – jedynie prezentujący statystyczny kontekst działalności Komisji Ekonomicznej Zrze1

2

3

Na przykład prezentowany przez cały okres 1960-1989 wskaźnik liczby studentów ogółem na
nauczycieli akademickich pojawia się po raz pierwszy w danych za rok akademicki 1961/1962.
Tak było między innymi w przypadku stypendiów naukowych czy socjalnych (zwyczajnych), o których dane przez kilka lat nie były wyszczególniane w opracowaniach statystycznych (zob. rys. 3).
M. Makowska, R. Boguszewski, Analiza danych zastanych – zagadnienia wstępne, [w:] M. Makowska,
Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
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szenia Studentów Polskich – w badaniach ograniczono się do danych
pochodzących z informatorów dziedzinowych tj. (1) wydawanej rokrocznie publikacji Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego4 pt.
Szkolnictwo Wyższe: dane podstawowe5 , a (2) w zakresie informacji związanych ze zdrowiem studentów, do publikowanych przez Główny Urząd
Statystyczny Roczników Statystycznych Ochrony Zdrowia z lat: 1945-1967,
1971 1974, 1976, 1981 ,1985 oraz 1997.
Dla przejrzystości, opracowane dane przedstawiono w interwałach
dwuletnich. Należy jednak zaznaczyć, że w niektórych przypadkach
opis w tekście odnosi się do danych z lat, które na rysunkach zostały
pominięte, a wymagają szczególnego zaznaczenia np. z powodu odstępstwa od ogólnej tendencji.

Studenci i pracoWnicy akadeMiccy W ujęciu ilościoWyM

Począwszy od 1960 r. liczba studiujących systematycznie się zwiększała (rys. 1) do roku akademickiego 1977/78, w którym liczba studentów ogółem osiągnęła najwyższy poziom 491,3 tys. Taki przyrost słuchaczy uczelni wyższych był skutkiem, rozpoczętego pod koniec lat 40. oraz
w latach 50. XX w., wyżu demograficznego spowodowanego wzrostem
liczby urodzeń po ustabilizowaniu się sytuacji społeczno-politycznej po
II wojnie światowej. Przełamanie tendencji i stopniowy spadek liczby
studentów nastąpił dopiero w latach 80. (rys. 1) na skutek zmniejszenia
się osób w wieku 18-25 lat w populacji Polski w wyniku nadejścia niżu
demograficznego. Opisana zależność dotyczyła zarówno studentów studiów dziennych, jak i zaocznych.
Odmiennie wyglądała jedynie sytuacja studentów-obcokrajowców.
Jest to zasadne, ponieważ ich liczba nie była w żaden sposób uwarunkowana polskimi czynnikami demograficznymi, tylko polityką zagraniczną i otwartością międzynarodową kraju. W tej kategorii, pomimo mniejszych lub większych wahań w poszczególnych latach, notowano stały
wzrost liczby słuchaczy w trakcie całego analizowanego okresu (rys. 1).
Należy podkreślić, że w analizowanym okresie studenci studiów
dziennych stanowili ok. 65-70% ogółu studentów. Do nich zaliczali się
również obcokrajowcy, którzy w I połowie lat 60. stanowili od ~0,5%
ogółu studentów, a pod koniec lat 80. ~1% ogółu studentów. Odsetek
studentów studiów niestacjonarnych (zaoczni, wieczorowi itp.) kształtował się w graniach 30-35% wszystkich studiujących.

4
5
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Do 1968 roku Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego.
Do 1969 r. Biuletyn Informacyjno-Statystyczny: szkolnictwo wyższe.
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Rysunek 1. Wybrane kategorie studentów w latach 1960-19896.

Na rysunku 2 zamieszczono dane dotyczące liczby studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego7. Najwyższy poziom
wskaźnika dla studentów studiów dziennych przypadł na rok akademicki 1968/69, a dla ogółu studentów na rok akademicki 1970/71. Przy
czym należy podkreślić, że w okresie wyżu demograficznego w II połowie lat 70. wskaźnik ten był zauważalnie niższy, niż w latach wcześniejszych przy zdecydowanie mniejszej liczbie studiujących.
Obserwowalny w II połowie lat 80. dalszy spadek omawianego
wskaźnika najprawdopodobniej był skutkiem zmniejszenia się liczby
osób studiujących, przy zachowaniu stanu zatrudnienia nauczycieli
akademickich z lat wyżu demograficznego. Swoją najmniejszą wartość,
wynosząca 4,8 dla studentów dziennych oraz 5,9 dla ogółu studentów,
wskaźnik osiągnął w roku akademickim 1989/19908.
6

7

8

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Departament Planowania i Organizacji, Biuletyn Informacyjno-Statystyczny: szkolnictwo wyższe w liczbach, nr od 1960/1961 do 1968/69, Warszawa: Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego oraz Departament Planowania i Finansów, Szkolnictwo Wyższe: dane
podstawowe, nr od 1968/69 do 1989/90, Warszawa: Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
W wyliczaniu tego wskaźnika brano pod uwagę każdorocznie wszystkie kategorie studentów:
dziennych, pracujących, studiów podyplomowych oraz doktoranckich. Zob. Departament Planowania i Organizacji, Biuletyn Informacyjno-Statystyczny: szkolnictwo wyższe w liczbach, nr od
1960/1961 do 1968/69, Warszawa: Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego oraz Departament Planowania i Finansów, Szkolnictwo Wyższe: dane podstawowe, nr od 1968/69 do 1989/90, Warszawa: Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
Departament Planowania i Finansów, Szkolnictwo Wyższe: dane podstawowe, nr od 1968/69 do
1989/90, Warszawa: Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
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Rysunek 2. Wskaźnik studentów do liczby pracowników akademickich w latach 1960-19899.

STYPENDIA STUDENCKIE

Przez cały okres badawczy odsetek studentów ogółem pobierających
stypendia był zróżnicowany (rys. 3). Od początku lat 60. aż do końca lat
70. (poza rokiem akademickim 1972/73) notowano systematyczny spadek odsetka studentów pobierających świadczenia. Udział studentów
otrzymujących stypendia zaczął wzrastać w latach 80. Szczególnie znaczący wzrost odnotowano w roku akademickim 1982/1983 (70,3%) oraz
w roku akademickim 1988/1989 (67,7%).
W analizowanych dokumentach źródłowych, w różnych okresach
obejmujących badania, brak jest szczegółowych danych dotyczących poszczególnych kategorii stypendiów. Stypendia naukowe jako odrębna
kategoria publikowane były do roku 1973. Odsetek studentów pobierających te stypendia w tym okresie był dość niski 0,8-1,4%. Z prezentowanych na wykresie danych wynika, że spośród stypendystów najwięcej
było studentów pobierających świadczenia socjalne. W przypadku tej
kategorii stypendiów też odnotowano brak danych w latach 80.
9
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Departament Planowania i Organizacji, Biuletyn Informacyjno-Statystyczny: szkolnictwo wyższe w liczbach, nr od 1960/1961 do 1968/69, Warszawa:
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego oraz Departament Planowania i Finansów, Szkolnictwo Wyższe: dane podstawowe, nr od 1968/69 do 1989/90, Warszawa: Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa
Wyższego.
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Rysunek 3. Odsetek studentów pobierających stypendia studenckie w latach 1960-1990 [%]10.

Odrębną kategorię stanowią stypendia fundowane, tj. wpłacane
przez zakłady pracy na podstawie umowy między studentem a przyszłym pracodawcą. Największy odsetek tych stypendystów notowano
w latach 60. W kolejnych dekadach obserwowano bardzo duże zróżnicowanie liczby stypendystów wynikające w głównej mierze z sytuacji
polityczno-gospodarczej kraju.

doMy Studenckie i StołóWki akadeMickie

Liczba domów studenckich, a tym samym oferowanych w nich miejsc
dla studentów zwiększała się przez cały analizowany okres (rys. 4). Dynamika wzrostu obu zmiennych, przynajmniej do lat 80. wydaje się być
w dużym stopniu związana z opisanymi wcześniej zmianami w liczbie
studiujących, uwarunkowanych między innymi czynnikami demograficznymi. Nie jest to jednak ścisły związek. Na przykład największa liczba studiujących przypadła na rok akademicki 1978/79. Z kolei najwięcej
domów studenckich oraz dostępnych w nich miejsc dla studentów było
dopiero cztery lata później – w roku akademickim 1982/83.
Na szczególną uwagę zasługuje odsetek studentów mieszkających
w domach studenckich. W zasadzie z wyjątkiem I połowy lat 60., przez
cały okres badawczy, utrzymywał się on na stabilnym poziomie średnio
40-42%, pomimo olbrzymiego wzrostu liczby studentów.
10

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Departament Planowania i Organizacji, Biuletyn Informacyjno-Statystyczny: szkolnictwo wyższe w liczbach, nr od 1960/1961 do 1968/69, Warszawa:
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego oraz Departament Planowania i Finansów, Szkolnictwo Wyższe: dane podstawowe, nr od 1968/69 do 1989/90, Warszawa: Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa
Wyższego.
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Rysunek 4. Liczba i obłożenie domów studenckich w latach 1960-198911.

Sytuacja stołówek akademickich była zdecydowanie inna niż ta zaobserwowana w przypadku domów studenckich (rys. 5). Ich liczba, a
także liczba osób z nich korzystających, określana na podstawie wydanych obiadów, co do zasady z roku na rok malała. Natomiast liczba
miejsc konsumpcyjnych utrzymywała się na zbliżonym poziomie, odnotowując jedynie niewielki wzrost w latach 1978-198312.

Rysunek 5. Liczba i obłożenie stołówek studenckich w latach 1970-198913.
11

12
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Departament Planowania i Organizacji, Biuletyn Informacyjno-Statystyczny: szkolnictwo wyższe w liczbach, nr od 1960/1961 do 1968/69, Warszawa: Ministerstwo
Szkolnictwa Wyższego oraz Departament Planowania i Finansów, Szkolnictwo Wyższe: dane podstawowe, nr od 1968/69 do 1989/90, Warszawa: Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
Dane na temat stołówek akademickich nie pojawiały się w opracowaniach statystycznych Ministerstwa
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego przed rokiem akademickim 1970/71.
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OCHRONA ZDROWIA STUDENTÓW

Infrastruktura medyczna (tab. 1), tj. obiekty oraz pozostała aparatura
techniczna – przeznaczona do opieki zdrowotnej studentów, wzrastała dynamicznie od początku lat 60. do 1990 roku (w ostatniej dekadzie brak danych).
Najwięcej obiektów medycznych oddano do użytku w latach 1965-1970.
Warto też podkreślić, że w wyszczególnionym okresie miał miejsce również
zauważalny, aczkolwiek nie największy, przyrost liczby studentów (rys. 1).
Infrastruktura medyczna

Rok
1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

Przychodnie

26

29

63

67

71

71

77

Poradnie lekarskie

132

147

193

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Poradnie
lekarsko-dentystyczne

54

63

78

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Fotele dentystyczne

65

82

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

.

14

Tabela 1. Rozwój infrastruktury medycznej w latach 1960-1990

Wraz z rozbudową infrastruktury medycznej wzrastała systematycznie liczba realizowanych porad i badań lekarskich. Największą dynamikę wzrostu tych usług notowano w latach 1965-1970 (tab.2).
Czynności ochrony
zdrowia [tys.]

Rok
1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

- lekarskie

612,5

557,0

1128,4

1548,1

1835,7

1654,9

1534,6

- dentystyczne

328,3

370,6

546,6

624,9

785,6

634,5

638,8

- profilaktyczne

109,3

149,2

227,4

b.d.

b.d.

209,9

173,9

- wstępne

22,6

37,2

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

- okresowe

86,7

94,3

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

- kontrolne

b.d.

14,1

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

- celowane

b.d.

3,6

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Porady:

Badania:

b.d.

.

15

Tabela 2. Wybrane czynności medyczne w zakresie ochrony zdrowia studentów

Oprac. Konrad Świderek
13

14

15

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Departament Planowania i Finansów, Szkolnictwo Wyższe:
dane podstawowe, nr od 1970/71 do 1989/90, Warszawa: Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystycznych ochrony zdrowia GUS z lat 19451967, 1971 1974, 1976, 1981 oraz 1985.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystycznych ochrony zdrowia GUS z lat 1945-1967,
1971 1974, 1976, 1981 oraz 1985.
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Mój dialog z hiStorią
ZRZESZENIA STUDENTÓW POLSKICH
Koledzy ze środowiska Komisji Ekonomicznej ZSP podjęli się ważnego zadania udokumentowania osiągnięć organizacji w sferze socjalno-bytowego zabezpieczenia studiów. Mając już zaawansowane prace,
zwrócili się do mnie, by dopełnić ich opracowania bardziej całościowym
spojrzeniem na historię ZSP. Wahając się, uległem argumentacji kolegów
- zwłaszcza Jurka Wydry, z którym sporo czasu współpracowałem na Ordynackiej. Przystąpiłem więc do pracy. Przyszedł jednak moment trzeźwej refleksji, czy jest to możliwe do zrobienia w syntetycznym tekście.
Historia naszej organizacji kształtowała się w realiach Polski Ludowej.
Była to historia niezwykle złożona, różnorodna, działa się w różnych. bardzo trudnych często kontekstach historycznych. Myślę, że na naukową
syntezę dziejów ZSP przyjdzie pora, chociaż nie można tej pracy odkładać w nieskończoność. Obecnie jest zbyt dużo emocji, by powstał rzetelny, oparty o fakty historyczne osąd, pozwalający obiektywnie stwierdzić,
czym było ZSP, jakie pokolenie ludzi go tworzyło i jakie pokolenie z niego
wyrastało, w jaki sposób wpływał on na idee i praktykę życia studentów.
To wszystko wymaga namysłu i rzeczowego dyskursu historycznego. To,
co prezentujemy w tym opracowaniu, dokumentując swoją pracę w ZSP,
jest wkładem w tworzenie tej syntezy.
Na wstępie pragnę poczynić dwie uwagi: po pierwsze, będę pisał
o pozytywnych aspektach pracy ZSP, mając świadomość również naszych
słabości. Celowo je pomijam, bowiem limit oskarżeń ze strony naszych oponentów został wyczerpany. Po drugie, wszystkie dokonania, o których piszę, są dziełem wielu generacji studentów i tysięcy pokoleń działaczy ZSP.

aWanS edukacyjny i Społeczny
Postanowiłem opowiedzieć o ZSP przez pryzmat bardzo osobistych
doświadczeń i przeżyć. Pewne poglądy w życiu człowieka są wynoszone
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z domu rodzinnego, głównie od rodziców, dziadków, następnie ze szkoły
od charyzmatycznych nauczycieli.
Wraz ze swoimi rówieśnikami wyrastałem w małej wsi na pograniczu
Kongresówki i Kujaw. Z perspektywy dnia dzisiejszego uważam, że była
to tolerancyjna, kierująca się chłopską racjonalnością wieś. To, co utkwiło
w mojej pamięci, to wspólnotowość tej wsi, wola i chęć niesienia sąsiedzkiej pomocy.
Na szczęście miałem otwartych rodziców, pozwalających mi na własne fantazje. Nie zapomnę swego ukochanego Dziadka Jana, który był
chłopem pańszczyźnianym, żołnierzem armii carskiej, ale przede wszystkim wspaniałym gawędziarzem. Myślę, że to on wpłynął na moje zainteresowania historią.
Miałem też szczęście do znakomitych nauczycieli, szczególnie
w szkole zasadniczej a później w Technikum Rolniczym w Starym Brześciu Kujawskim, szkole o wielkiej tradycji. Wymienię niektórych z nich:
Józef Dróżka, Zygmunt Szczodrowski, Józef Mykowski. Józef Dróżka,
Dyrektor Zasadniczej Szkoły Rolnicze w Nadrożu, rozstrzygnął o losach
mojej dalszej edukacji. Do szkoły zgłosiłem się po dwu latach pracy w gospodarstwie rodziców i półtora miesiąca po rozpoczęciu nauki. Wchodziłem do pokoju Dyrektora z duszą na ramieniu, bowiem na świadectwie
z VII klasy miałem ocenę dobrą ze sprawowania, co powszechnie było
uważane za wysoce naganne. Dyrektor był niechętny przyjęciu mnie do
szkoły. Rzucił jednak okiem na szkolne świadectwo i stwierdził „o masz
czwórkę ze sprawowania, to może z Ciebie coś będzie”.
Moi nauczyciele to osoby o ogromnej wiedzy zawodowej, szerokich horyzontach intelektualnych, a także z ciężkim bagażem przeżyć wojennych.
Osobą, która ukształtowała moje zainteresowania humanistyczne, była
polonistka, Maria Mykowska, osoba niezwykła, bardzo wymagająca, wymuszała czytanie wielu lektur, kochała język polski. Pamiętam do dziś, jak
nas przekonywała, że język polski służy współżyciu ludzi, nie wolno więc
wobec siebie używać języka pogardliwego wręcz wykluczającego, a dobry
język polski sprzyja dobremu ich porozumiewaniu się. Psucie się języka jest
odbiciem psucia się rzeczywistości. Słowa te, wypowiedziane w początkach lat sześćdziesiątych, mają swoją wagę także w obecnej rzeczywistości.
Moi rodzice i nauczyciele byli tolerancyjni, wyrozumiali, ale jednocześnie wymagający. To byli ludzie nurtu pracy pozytywistycznej. To od
nich wyniosłem swoją życiową maksymę, której byłem wierny przez cały
okres mojej publicznej działalności. Ważniejsze są zawsze mądre decyzje,
pozytywne działania, niż heroiczne uniesienia.
Pierwszą organizacją młodzieżową, z którą związałem się emocjonalnie na wiele lat, już w szkole zasadniczej, był Związek Młodzieży Wiejskiej. Wychowywałem się na wsi, stąd miałem zdolność identyfikowania
praktycznych problemów, z którymi borykała się ówczesna wieś. Isto60
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tą tej organizacji była walka o szeroko rozumiany awans cywilizacyjny
wsi, oraz awans społeczny i oświatowy młodzieży wiejskiej. Organizacja ta otwierała mi szersze perspektywy myślenia o polskiej wsi. W mojej świadomości, bardzo utkwiły słowa Ignacego Solarza, które stanowiły drogowskaz, swoistą melodię, mojego coraz dojrzalszego myślenia
o sprawach ogólniejszych, wykraczających poza własną rodzinę czy wieś.
Warto je zacytować : „Sami sobie dawać radę chcemy. Sami ćwiczyć się we włodarzeniu. Silić się z trudnościami. Hartować mięśnie woli. Doświadczać dróg, by
zdrowo doskonalić w sobie człowieka i obywatela”.
Kończąc Technikum Rolnicze, marzyłem o studiach. Wówczas podejmowałem decyzje samodzielne, z pełną świadomością, że muszę znaleźć
własne środki finansowe, niezbędne, by rozpocząć studia. W październiku 1965 roku znalazłem się w mojej wymarzonej uczelni, Wyższej Szkole
Rolniczej w Olsztynie, która mieściła się w Kortowie, w pięknym, wręcz
romantycznym wówczas miejscu.
Wszystko było dla mnie nowe; duże miasto, wielkie sale wykładowe,
wielka niewiadoma, jak potoczą się losy młodego adepta sztuki studenckiej. W tym to, emocjonalnie, trudnym dla mnie momencie, pojawia się
Zrzeszenie Studentów Polskich, a może raczej starsi koledzy działający
w Zrzeszeniu, pragnący pomóc nam, zagubionym studentom pierwszego
roku. Jak wówczas postrzegałem ZSP?
Swoją przynależność do ZSP i legitymację ZSP, którą trzymam w
swoich archiwach, traktowałem jako nobilitację, jako dowód przynależności do wielkiej, choć ekskluzywnej wówczas studenckiej rodziny. Nikt
wówczas mnie nie pytał o poglądy polityczne, o mój światopogląd, nikt
mnie do niczego nie agitował. Czułem zaś chęć otoczenia mnie i moich
koleżanek i kolegów przyjacielską opieką. Starsi koledzy byli naturalnymi
przewodnikami w załatwianiu codziennych spraw. Stypendia domy akademickie, stołówka, opieka zdrowotna…..To właśnie Oni jako nasi przewodnicy wprowadzali nas w studenckie życie, to od nich dowiadywaliśmy się o Profesorach i ich zwyczajach, o wymaganiach poszczególnych
asystentów, o klubach studenckich czy tradycjach domów studenckich.
Moja ogólniejsza konstatacja dotycząca niemowlęcego okresu studenckiego i pierwszych miesięcy przynależności do ZSP, to przekonanie, że
Zrzeszenie Studentów Polskich jest organizacją znakomicie zakorzenioną
w środowisku akademickim. Działacze zaś tej organizacji są wręcz zatopieni w codziennych problemach, kłopotach i przeżyciach społeczności
studenckiej. Zrzeszenie Studentów Polskich miało swój historyczny czas,
było organizacją masową, powszechną. Trudno było sobie wówczas wyobrazić życie studenckie bez takiego wsparcia. ZSP miało „na głowie”
sprawy socjalne studentów, zdrowotne, studencką kulturę, turystykę,
koła naukowe, radiowęzły studenckie i wiele innych obszarów aktywności. Czas kolejnych etapów działalności w ZSP na poziomie grupy, roku,
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wydziału, należał do najpiękniejszych chwil w moim życiu. Zrodziły się
wówczas przyjaźnie, ale również szacunek dla odmiennych poglądów,
zdolność słuchania argumentacji innych i przekonywania do własnych
racji.
W 1969 roku zostałem wybrany na przewodniczącego Rady Uczelnianej ZSP, a w niedługim czasie także na członka Rady Naczelnej ZSP.
Znalazłem się w centrum życia uczelni, byłem w swoim żywiole. Każdego dnia mnóstwo spraw do załatwienia. Starałem się utrzymywać bliskie
kontakty z poszczególnymi wydziałami. Dbać o partnerskie traktowanie
organizacji przez władze uczelni. Kształtowałem organizację jako reprezentanta interesów społeczności studenckiej. Nie sposób wymienić tu
wszystkich inicjatyw, wspomnę tylko, że bardzo systemowo zajęliśmy się
poziomem dydaktyki na uczelni, za co porządnie oberwaliśmy po głowie
od profesury. Udało się nam przekonać władze uczelni do eksperymentalnego ustanowienia jednego akademika jako koedukacyjnego. Organizowaliśmy Letnią Szkołę Aktywu ZSP, juwenalia, wiele różnych imprez
artystycznych. Pomysły rodziły się na wydziałach, domach studenckich,
klubach.
Warto jednak wydobyć z tej podstawowej działalności pierwiastek
ogólniejszy, ale szczególny dla filozofii działania organizacji w społeczności studenckiej. Kluczowym zagadnieniem był szacunek dla podmiotowości studentów. To my byliśmy gospodarzami w grupie studenckiej,
studenckim klubie, domu akademickim, w studenckim teatrze czy klubie
turystycznym.
Zrzeszenie Studentów Polskich było szkołą samorządności. Sami wyznaczaliśmy sobie cele, stawialiśmy zadania, sami się ocenialiśmy i prowadziliśmy kontrolę naszych działań. Chodziło w istocie o to, by młodzi
ludzie przygotowywali się do samodzielnego i świadomego kierowania
swoim postępowaniem, uczyli się partnerstwa i współżycia społecznego.
Doświadczenia te okazały się wielkim skarbem w dorosłym życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Warto zauważyć, że ZSP było organizacją żywą, radosną, wręcz entuzjastyczną. Żyliśmy w czasach trudnych, biednych, lecz to nas nie zniechęcało, mieliśmy dużo wiary w to, że robimy rzeczy pożyteczne. Chcieliśmy
być organizacją profesjonalną, skuteczną, ale także organizacją ludzkiej
życzliwości. Ta właśnie życzliwość była naszym etosem.
Piszę ten tekst przez pryzmat osobistego postrzegania wydarzeń
w których uczestniczyłem także poza życiem studenckim. Na niektóre
z nich miałem niewątpliwie znaczący wpływ, ale pragnę podkreślić, że
wszystkie te zdarzenia kształtowały także moją osobowość.
Działając w ZMW (na poziomie szkoły, powiatu, uczelni), miałem kontakt z charyzmatyczną grupą osób osobiście zaangażowanych
w przemiany po 1956 roku. Pamiętam ten okres jako nastoletni chłopiec.
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To, co utkwiło w mojej pamięci, to rozgorączkowana wieś, oczekiwanie
na powrót Władysława Gomółki do władzy, wiara w to, że nowa władza
odstąpi od kolektywizacji rolnictwa, obowiązkowych dostaw, a chłopskie
gospodarstwo rodzinne stanie się podstawą polityki rolnej. Pamiętam też
rodzącą się spontanicznie aktywność obywatelską; powstawały koła młodzieży wiejskiej, często z dopiskiem „WICI”, koła gospodyń wiejskich,
budziła się do życia spółdzielczość wiejska.
Współczesna, prawicowa polityka historyczna/która ma nie wiele
wspólnego z rzetelnym dyskursem historycznym/, pokazuje obraz Polski Ludowej w fałszywym zwierciadle, ludzi zaangażowanych w budowę ówczesnej rzeczywistości, przedstawia się jako tępych aparatczyków,
a masowe organizacje młodzieżowe jako struktury reżimowe.
Jest to fałszywy obraz rzeczywistości i jestem przekonany, że przyjdzie
pora na pogłębioną refleksję nad tym okresem. Czasy były bardzo trudne
a wybory ludzkie miały swoją dramaturgię.
Mój związek z postępowymi ideami, ludowymi wartościami, (znacznie później zacząłem je postrzegać jako lewicowe), wynikał z obserwowanych faktów; chłopi dostali ziemię w wyniku reformy rolnej, w ciągu
kilkunastu lat po wojnie zlikwidowano analfabetyzm, szkoła stała się powszechna i obowiązkowa dla wszystkich dzieci, a młodzież robotnicza
i wiejska miała otwartą drogę do awansu zawodowego i oświatowego.
Wyrastały nowe zakłady pracy, znikały dawne nierówności społeczne,
ludzie mieli dostęp do opieki zdrowotnej.
Ucząc się w szkole zasadniczej i średniej, nie czytałem deklaracji PPR-u,
Manifestu Lipcowego. Moim życiowym manifestem były zauważalne
zmiany. Intuicyjnie czułem, że następuje swoiste wyzwolenie, upodmiotowienie grup ludności żyjących przez dziesięciolecia na dnie drabiny
społecznej.
Gdy uczyłem się w Technikum Rolniczym, rozpoczynałem studia,
byłem naładowany energią, przepojony wiarą, że zdobywając wykształcenie, będę zmieniał istniejącą rzeczywistość na doskonalszą, myślałem
wówczas o swojej wsi, gminie, powiecie.
Pod wpływem lektur i rozmów szukałem szerszej odpowiedzi na pytanie czym w historii Polski był Październik 1956 roku? Doszedłem do
wniosku, że zdarzyły się wówczas rzeczy ważne, ich istotą było więcej suwerenności, więcej wolności, więcej normalnego życia. Dziś wiem, że były
to procesy bardzo skomplikowane, nie wszystko z ówczesnych marzeń
dało się zrealizować. Zachowałem w pamięci przekonanie, że moja lokalna społeczność, po Październiku, w zdecydowanej większości pragnęła
spokoju, stabilizacji, oddechu po czasach stalinowskich.
Ważnym momentem w moim dojrzewaniu politycznym było wydarzenie, które bardzo przeżyłem. Prof. Wiktor Prandota, ludowiec, jeden
z kandydatów na pierwszego przewodniczącego Zarządu Głównego
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odradzającego się ZMW, udostępnił mi do przeczytania referat Nikity
Chruszczowa o zbrodniach stalinowskich wygłoszony na XX zjeździe
KPZR. Była to dla mnie szokująca lektura i pierwsze poważne zwątpienia. Rozmowy z prof. Prandotą pozwalały mi głębiej rozumieć niezwykle
złożoną polską rzeczywistość.
Wszystkie te okoliczności wpłynęły na moje postrzeganie misji społecznej, a swoją aktywność społeczną lokowałem na znacznie szerszej
płaszczyźnie. Stawiałem sobie pytania, jak to, co robię w ZMW, ZSP, może
wpływać na przyszłość kraju? Postaw ludzkich, wielu zdarzeń społecznych, politycznych nie można postrzegać ahistoryczne. Etos lewicowości
był zjawiskiem znacznie szerszym. Profesorowie Tony Juddt i Timothy
Snyders, w książce „Rozważania o XX wieku”, podkreślają, że wiek XX
to wiek idei lewicowych, akcentują, że to właśnie socjalizm narzucił reszcie świata rozwiązania prospołeczne. Nacisk postępowych idei wymusił
podjęcie takich działań, jak walka z biedą, wykluczeniem społecznym,
nierównościami społecznymi. Obaj wspomniani autorzy to wybitni historycy, znawcy Europy środkowo–wschodniej.
Ważnym doświadczeniem w moim życiu politycznym były wydarzenia
1968 roku, które przeżyłem w Kortowie. W środowisku studentów, kadrze
naukowo-dydaktycznej wyczuwało się ogromne napięcie emocjonalne i polityczne. W nocnych dyskusjach w domach studenckich, klubach, nie było tematów tabu. Narastała atmosfera protestu, chociaż wygłaszane opinie i postulaty znacznie odbiegały od kwestii podejmowanych w Warszawie. Wspólnie
z Rajmundem Szlązakiem, ówczesnym przewodniczącym RU ZSP (ja byłem
przewodniczącym ZU ZMW), staraliśmy się aby protesty, manifestacje, wiece
odbywały się na terenie miasteczka akademickiego. Wiedzieliśmy, że kiedy
wyjdziemy poza mury uczelni może być gorąco. To wszystko, co działo się na
mojej uczelni i w kraju, zmuszało do stawiania wielu pytań, rodziły się kolejne
zwątpienia. Musiałem intelektualnie przetrawić, wcześniej nieuświadamiane
zjawiska, jak nacjonalizm, antysemityzm. Były to jednak również protesty przeciwko cenzurze, nadmiernym wpływie partii na życie publiczne. To wszystko
wymagało przemyśleń, lektur, niekończących się nocnych sporów i dyskusji
z kolegami, profesorami, którzy przychodzili do akademików, czy też na kameralne rozmowy do RU ZSP. Duży wpływ na moją postawę społeczną miały
rozmowy z prof. Tadeuszem Krzymowskim, wybitnym uczonym, intelektualistą, wspaniałym człowiekiem. W tym też czasie poważniej zainteresowałem
się historią Drugiej Rzeczpospolitej. W tyglu tych wydarzeń, kształtowałem
swoją jak sądzę otwartą, tolerancyjną osobowość.
W sierpniu 1968 roku miało miejsce wejście wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji. W istocie chodziło o zablokowanie postępujących w tym kraju procesów liberalizacji zarówno w życiu politycznym,
społecznym, jak i gospodarczym. W grudniu 1970 roku podpisano porozumienie z RFN o uznaniu naszych granic zachodnich. Dla W. Gomułki
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było to życiowe osiągnięcie. Chodziło o to by stabilność i trwałość granicy zachodniej nie była gwarantowana tylko przez ZSRR. Porozumienie
z Niemcami zachodnimi otwierało nowe perspektywy dla Polski. Dziś
wiemy znacznie więcej o kulisach tych negocjacji, wiemy też, że żelazny
upór Gomółki doprowadził je do szczęśliwego finału. Fakty te i towarzyszące im wydarzenia zmuszały do myślenia o Polsce i jej dalszych losach
przez pryzmat geopolityki.
Ważną cezurą w moim życiu politycznym były też inne wydarzenia
1970 roku. Protesty robotnicze, użycie wojska i milicji przeciwko robotnikom na ulicach Gdańska, wreszcie zmiany na szczytach władzy, wymuszone dramatycznymi okolicznościami. Zawalił się mój świat romantycznego pojmowania polityki. Uświadomiłem sobie, że polityka to bardzo
skomplikowana gra interesów, brutalna gra o władzę i jej utrzymanie.
Postanowiłem, że zajmę się pracą naukową, i rozpocząłem przygodę
jako asystent w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa w Kortowie. Kilkanaście miesięcy, które spędziłem w instytucie, to niekończące
się rozmowy z prof. Bohdanem Wilamowskim, ludowcem, wicewojewodą olsztyńskim tuż po zakończeniu II wojny. Z tych rozmów wynosiłem przekonanie, że polityka to z jednej strony wola działania dla dobra
publicznego, bo nie ma rozwoju kraju bez polityków działających z wyobraźnią, bezinteresownie. Z drugiej zaś strony polityka, to nie zawsze
czysta gra, egoistyczne interesy biorą często górę nad dobrem wspólnym, co było przyczyną wielu naszych narodowych porażek. Wówczas
uświadomiłem sobie, że działanie według zasady „wszystko albo nic”
jest sprzeczne z dobrą polityką. Rozumiałem, że często w życiu należy się
kierować zasadą mniejszego zła. Obca mojemu pojmowaniu polityki była
zasada „dziel i rządź”, chociaż zdawałem sobie sprawę, że reguła ta w polityce była i jest bardzo często wykorzystywana. W działalności społecznej
bliższe mojej psychice były idee zespalania ludzi wokół wspólnych celów.

lata SiedeMdzieSiąte, nadzieje, Marzenia i dyleMaty
W 1971 roku uczestniczyłem w konferencji sprawozdawczo-wyborczej
Krajowej Rady Studenckiej ZMW. W demokratycznych wyborach wykreślono dotychczasowych liderów, a mnie powierzono funkcję Przewodniczącego tejże Rady. Tak wszedłem w orbitę krajowej działalności ówczesnych Związków Młodzieży, a moim życiem na wiele lat zawładnęła
polityka. Warto jednak zaznaczyć, że rodziły się wówczas nowe nadzieje
i perspektywy. Nowo wybrane kierownictwo kraju akcentowało potrzebę modernizacji gospodarki, postępu technicznego; następowało otwarcie Polski na świat zachodni, podjęto historyczne decyzje w sprawach
wsie(emerytury rolnicze). Władza odchodziła od języka twardej ideologii.
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W pierwszej połowie lat 70. miały miejsce złożone procesy integracyjne
w ruchu młodzieżowym, zasługują one jednak na oddzielną analizę.
W 1973 roku powstał Socjalistyczny Związek Studentów Polskich,
utworzony przez trzy organizacje: ZSP i studenckie odpowiedniki ZMS
i ZMW. Pierwszym Przewodniczącym SZSP został Eugeniusz Mielcarek, ja
byłem jego zastępcą. W późniejszych latach w aktywie ZSP starszej generacji pojawiały się głosy, jakoby SZSP przerywał ciągłość historyczną ZSP.
Podkreślam kilka ważnych kwestii. Wspólnie z Eugeniuszem Mielcarkiem
zrobiliśmy wiele, by proces współpracy aktywu trzech jednoczących się
organizacji przebiegał harmonijnie. Matrycą programowo-organizacyjną,
intelektualną, i kadrową było ZSP. Tak jak słońce wschodzi i zachodzi, tak
SZSP było kontynuatorem ZSP, a sama nazwa niczego nie zmieniła w całokształcie działalności organizacji. Z szacunkiem więc odnoszę się do moich
młodszych kolegów, którzy na czwartym zjeździe i zwołanym równocześnie Kongresie Studentów Polskich, w trudnej atmosferze politycznej, przywracając nazwę ZSP, również w wymiarze formalnym zachowali ciągłość
historyczną organizacji. W dalszej części tekstu będę używał zamiennie
nazw ZSP i SZSP, traktując je jako organiczną jedność.
W 1976 roku zostałem wybrany przewodniczącym Zarządu Głównego SZSP, wcześniej przez prawie trzy lata pełniłem funkcje wiceprzewodniczącego.
Obejmując funkcję przewodniczącego SZSPbyłem człowiekiem w miarę
doświadczonym w działalności młodzieżowej, a sprawowany mandat poselski dawał mi wgląd w sprawy o charakterze państwowym. Znalazłem
się jednak w centrum niezwykle złożonych, często żywiołowych procesów
społeczno-politycznych. Środowisko studenckie było swoistym barometrem tych procesów. Ważną kwestią w tym trudnym czasie było określenie własnej postawy, swoistego azymutu postępowania. Postanowiłem,
że muszę być wierny wyznawanym wartościom i przekonaniom. Skupiać
się na zadaniach merytorycznych. Zachować wysokie standardy moralne
i skromność w swoim postępowaniu. Dbać o szacunek dla drugiego człowieka, ale także postępować tak, by zachować szacunek dla samego siebie. W moich zmaganiach towarzyszyła mi sentencja Sokratesa, że najważniejsze jest być w zgodzie z samym sobą. Zasadom tym zostałem wierny
w swej działalności publicznej, chociaż pojawiały się na mojej drodze wichry i burze.
Pomimo narastających napięć w środowisku akademickim, starałem
się, by organizacja nie zaniedbywała swoich podstawowych funkcji, reprezentacji interesów studentów.
W sferze szeroko rozumianej działalności socjalno-bytowej chcieliśmy
kontynuować tradycje „Bratniej Pomocy”, być jak najbliżej codziennych
trosk życia studenckiego. Na poziomie uczelnianym to były sprawy bar66
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dzo konkretne, np. dbałość o funkcjonowanie stołówek akademickich.
W komisjach stołówkowych pracowały setki studentów, to oni kontrolowali od strony ilościowej i jakościowej wydawane posiłki, dbali o estetykę
stołówek. Swoistym fenomenem społecznym była działalność samorządów Domów Studenckich. W akademikach, jak w soczewce, skupiały się
wszystkie obszary życia studenckiego. Konkursy na najlepszy samorząd
domu studenckiego zawsze wyzwalały eksplozję pomysłów i aktywności.
Na wszystkich poziomach organizacji funkcjonowały sekcje i komisje
ochrony zdrowia. Podejmowaliśmy różnorodne inicjatywy z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Prowadziliśmy systematyczne badania nad stanem
zdrowia studentów.
W mojej pamięci utkwiły różne działania na rzecz studentów niepełnosprawnych. W uczelniach powstawały kluby studentów niepełnosprawnych, podejmowaliśmy inicjatywy, by poprawić możliwości swobodnego
poruszania się tych studentów. Znaczącym dorobkiem organizacji były
organizowane obozy rehabilitacyjne dla studentów niepełnosprawnych,
niektóre z nich osobiście odwiedzałem. Podkreślenia wymaga fakt, że SZSP
było prekursorem w podejmowaniu problematyki niepełnosprawności.
Budowaliśmy zrozumienie i klimat społeczny dla tych spraw.
Przedmiotem ciągłej troski organizacji studenckiej były sprawy pomocy stypendialnej. Na poziomie uczelni uczestniczyliśmy w pracach
komisji stypendialnych, udzielaliśmy pomocy konkretnym studentom.
Prowadziliśmy ciągłą analizę systemu stypendialnego. Przedkładaliśmy
propozycje, by stypendiami obejmować coraz szersze grupy studentów,
chodziło głównie o podnoszenie progów dochodowych oraz o zwiększanie wysokości stypendiów. Zasługą ZSP było wypracowanie systemu stypendiów fundowanych i odejście od nakazowego systemu pracy. Byliśmy
także autorami systemu stypendiów naukowych, które motywowały do
osiągania lepszych wyników w nauce. W latach siedemdziesiątych podejmowaliśmy kwestie rodzin studenckich. Chodziło o warunki wspólnego
zamieszkania rodzin a także o różne formy wsparcia materialnego. Nia
wniosek naszej organizacji wprowadzono dla rodzin studenckich 25% dodatki do stypendiów zwyczajnych i fundowanych.
W latach siedemdziesiątych narastały napięcia w zakresie zatrudnienia absolwentów szkół wyższych. W połowie lat siedemdziesiątych
ok. 30 % absolwentów pracowało niezgodnie z wyuczonym zawodem.
Występowały także duże dysproporcje w nasyceniu kadrami po wyższych studiach między poszczególnymi regionami kraju. Bardzo szybko
przy pomocy ekspertów zdiagnozowaliśmy ten problem i przedstawiliśmy stosowne wnioski i rekomendacje. Znalazły się w nich propozycje
ułatwiające start zawodowy i życiowy absolwentów (książeczki mieszkaniowe, pożyczki absolwenckie i wiele innych).
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Na poziomie krajowym opracowywaliśmy analizy, raporty, propozycje systemowych rozwiązań w zakresie pomocy socjalnej dla studentów,
opieki zdrowotnej, żywienia studentów, poziomu dydaktyki, zatrudnienia absolwentów i wiele innych.
Wokół centrali organizacji studenckiej skupionych było wielu ekspertów z zakresu polityki społecznej, lekarzy, dydaktyków. Ukształtował się
ruch młodych pracowników nauki, który skupiał młodych asystentów,
często adiunktów. To otoczenie intelektualne sprawiało, że nasze opracowania miały wysoki poziom merytoryczny i w wielu przypadkach
były podstawą podejmowanych decyzji na poziomie Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, czy też posiedzeniach rządu. Problemy ważne
dla życia studenckiego były wielokrotnie przedmiotem posiedzeń plenarnych władz centralnych organizacji. W owym czasie żadna decyzja,
w ważnych sprawach dla studentów nie mogła zapaść bez udziału SZSP.
Zdecydowanie też forsowaliśmy korzystne dla studentów rozwiązania
socjalne.
Cała ta ogromna praca spoczywała na barkach tysięcy studenckich
działaczy, którzy wykonywali tę pracę bezinteresownie, społecznie,
z ogromną pasją. Z najwyższym szacunkiem mówię o kwalifikacjach fachowych i umiejętnościach społecznych do współpracy ze studentami.
Środowisko studenckie w latach 1976-1980 przypominało kocioł wrzącej wody. Było ogromne zapotrzebowanie na dyskusję, publiczne afirmowanie własnych poglądów. Dysponowaliśmy wówczas badaniami
socjologicznymi, z których wynikało, że młodzież akademicka afirmuje
wartości socjalizmu o charakterze uniwersalnym, takie jak równość szans
życiowych (95% badanych), zapewnienie obywatelom warunków bytowych(95,8 % badanych). W badaniach tych również ok. 94% młodzieży
wypowiadało się za wolnością słowa. Niemal 90% badanych deklarowało
się jako osoby wierzące i praktykujące. W badaniach tych jednocześnie
ponad 82% badanych uważała, że musi się zwiększyć wpływ obywateli
na rządzenie. W badaniach tych uwidocznił się niski poziom zaufania do
partii.W społeczności studenckiej kształtował się on na poziomie ok. 6%,
natomiast 48% studentów wypowiadało się za systemem społeczno-politycznym bez kierowniczej roli partii.
W aktywie naszej organizacji mieliśmy świadomość potrzeby radykalnej przebudowy systemu porozumiewania się ze studentami. Przeżywał się język, którym wyrażano istotne treści polityczne. Miałem często
wrażenie, że mówimy sami do siebie. Narastał także dystans społeczności
akademickiej wobec sformalizowanych form aktywności. W społeczności
naszej spontanicznie powstawały różne kluby i grupy dyskusyjne. Narastał krytycyzm wobec władzy. Tworzyły się różne środowiska opozycyjne
wobec władzy, ale także i wobec SZSP. Postanowiliśmy szeroko otworzyć
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organizację na ten nurt politycznej, intelektualnej dyskusji. Organizowaliśmy na wszystkich poziomach organizacji spotkania z politykami, publicystami, naukowcami, twórcami kultury. Powstawały inicjatywy dotyczące organizowania różnych seminariów, konferencji; tętniły dysputą
polityczną akademiki. Nie było w tym czasie tematów tabu. Musieliśmy
się mierzyć z problemami, które wcześniej nie istniały powszechnie w
dyskursie społecznym, jak układ Ribbentrop–Mołotow, sprawy Armii
Krajowej czy Powstania Warszawskiego. Wracały jak bumerang pytania
o zbrodnie w Katyniu. Nie byliśmy dobrze przygotowani do tej rozmowy. Ponadto czuliśmy na sobie gorset oficjalnych wykładni lub ich braku.
W owym czasie przechodziliśmy przyspieszoną edukację obywatelską.
Niezwykle pomocną i twórczą rolę w tym procesie odgrywała prasa studencka, w szczególności tygodnik studencki ITD.
Dla mnie kluczowym zadaniem było utrzymanie wspólnoty i jedności
wewnętrznej organizacji. Ujawniały się tu bowiem różne tendencje i nurty polityczne, prawicowe, lewicowe. Nie mieliśmy napięć światopoglądowych; w tym zakresie w organizacji była pełna tolerancja i szacunek dla
wyznawanego światopoglądu. Dzięki mądrości naszego aktywu wszystkich szczebli, utrzymaliśmy jedność organizacji, zwyciężył nurt pragmatyczny, centrowy, obywatelski.
W tych jednak naszych staraniach napotkaliśmy szczególnie po 1976
roku na trudne sytuacje i konflikty wzmacniane przez opozycję działającą już bezpośrednio w środowisku studenckim. Te pierwsze i największe napięcia polityczne miały miejsce w 1977 roku w Krakowie, a koncentrowały się wokół śmierci Stanisława Pyjasa. Śmierć ta była dla nas
szokiem zarówno w Warszawie, jak i Krakowie. Przypisywanie zaś SZSP,
przez ówczesne środowiska SKS i KOR swoistej współodpowiedzialności
za klimat i warunki, w jakich doszło w 1977 roku do śmierci Stanisława
Pyjasa, było dużym nadużyciem politycznym i moralnym. SZSP nie miało żadnych związków z tym dramatycznym wydarzeniem. Szkoda, że
w różnych publikacjach autorskich jak również IPN, nie przytacza się
argumentacji aktywu SZSP. Wówczas obraz sprawy byłby po prostu
uczciwszy i bliższy prawdy.
Z powyższą sprawą wiążą się napięcia polityczne dotyczące krakowskich juwenaliów. Polityka zaczęła ciążyć nad piękną imprezą studencką.
Grupa działaczy SKS, pod pretekstem śmierci Stanisława Pyjasa i potrzeby ogłoszenia żałoby, dążyła do bojkotu juwenaliów. Byłem osobiście
w tych dniach w Krakowie. Dążyliśmy do jednego celu, aby zachować
spokój i aby żadnemu studentowi nie stała się jakakolwiek krzywda. Ne
mogliśmy zrezygnować z juwenaliów. W pełni solidaryzowałem się ze
stanowiskiem w tej kwestii prezentowanym przez aktyw krakowskiego
środowiska SZSP. Setki studentów od wielu tygodni było zaangażowanych w przygotowanie tej imprezy, wymagającej niewątpliwie dużego
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wysiłku organizacyjnego. Nie mogliśmy także odmówić tysiącom studentów juwenaliów, które były ich tradycyjnym i symbolicznym świętem.
Kogo mieliśmy wówczas słuchać; grupki działaczy SKS czy ogółu studentów? Posłuchaliśmy opinii i głosu studentów. To był nasz obowiązek
wobec środowiska, którego interesy reprezentowaliśmy. Miałem i mam
wątpliwości, czy próba bojkotu juwenaliów wynikała ze szczerego żalu
po śmierci Stanisława Pyjasa, czy chodziło raczej o wytworzenie napięcia
politycznego, aby tworzyć warunki dla swoistego zagnieżdżenia się grup
opozycyjnych wśród studentów Krakowa.
W kolportowanych wówczas ulotkach demaskowano SZSP jako
„usłużne ramie służby bezpieczeństwa i PZPR”. Ironia losu sprawiła, że
czołowy działacz SKS już wtedy powiązany był ze służbami specjalnymi
PRL, działając pod przykrywką „Ketman”. Jest jakiś paradoks tamtych
czasów, wymagający głębokiego namysłu i refleksji. Jak to się działo, że
agenci służb specjalnych działający po stronie studenckich grup opozycyjnych najbardziej żarliwie, nie przebierając w metodach i słowach, oskarżali SZSP o współdziałanie ze służbami specjalnymi.
Te wydarzenia w Krakowie pokazały nam realną mapę napięć społecznych i obszarów walki politycznej w naszym środowisku. Dyskutowaliśmy na ten temat długo, określając także swój stosunek do rodzących
się w naszej społeczności grup opozycyjnych.
Dla nas jedyną drogą porozumiewania się z naszymi oponentami była
rozmowa, liczyły się argumenty. Byliśmy fachowcami w sprawach socjalno-bytowych, kultury, turystyki, spółdzielczości studenckiej,. Byliśmy
więc kompetentni i otwarci na rozmowy i propozycje płynące ze strony
różnych, często niewielkich grupek opozycyjnych.
Na początku 1978 roku, z inicjatywy opozycji, zostało powołane Towarzystwo Kursów Naukowych, jako przedsięwzięcia skierowane przede
wszystkim do środowiska studenckiego. Uważaliśmy więc, że udział naszego aktywu w seminariach i dyskusjach organizowanych przez TKN
jest sprawą naturalną. Argument o potrzebie i przewadze dyskusji był
wartością powszechnie akceptowaną w środowisku. Przekonanie, że
z opozycją trzeba dyskutować i rywalizować metodami politycznymi miało posmak nowości w polityce i swoistej atrakcyjności. Tym bardziej, że
ze środowiskiem TKN związani byli ludzie o legendarnych nazwiskach.
Pierwszy raz aktyw studencki z Warszawy uczestniczył w wykładzie
Adama Michnika w grudniu 1978 roku. Wykład ten, jak i wiele następnych, dotyczył najnowszej historii PRL. Natomiast krytycznym momentem był incydent w marcu 1979 roku na spotkaniu TKN w mieszkaniu Jacka Kuronia. W spotkaniu tym uczestniczyli studenci kilku warszawskich
uczelni, w tym działacze SZSP z AWF. Niestety, przebieg spotkania dał
podstawy do oskarżeń, że także nasi działacze włączyli się do działań rozbijackich. Organizacja studencka na poziomie krajowym, jak i wojewódz70
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kim, nie miała z tymi praktykami nic wspólnego. Incydent ten zaistniał
poza jakimkolwiek przyzwoleniem oficjalnych władz SZSP. Narastało
w nas wówczas przekonanie, że za tymi konfrontacyjnymi działaniami
stały służby specjalne. Ta marginalna sprawa mogła dowodzić, że zaostrzają się spory i podziały w kierowniczych kręgach partii, co do kierunków rozwoju kraju i stosunku władzy do opozycji politycznej.
Reasumując tę cześć rozważań, mogę z perspektywy czasu stwierdzić,
że nie doceniliśmy w swoich analizach skali napięć w kierownictwie politycznym kraju, odnośnie polityki wobec działań opozycji przed 1980
roku. Nie doceniliśmy także autonomiczności działania służb specjalnych.
Procesy te dokonywały się często ponad głowami części aktywu partyjnego, a tym bardziej organizacji studenckiej. W rezultacie stało się to bolesnym moralnie i wizerunkowo nadużyciem intencji, z jakimi aktyw SZSP
w dobrej wierze włączył się w dyskurs polityczny z rodzącą się opozycją
polityczną.
Osobiście przywiązywałem dużą wagę do życia intelektualnego
w środowisku studenckim. Wspieraliśmy rozwój studenckich kół naukowych. W 1977 roku na uczelniach funkcjonowało ponad tysiąc studenckich kół naukowych, w których działało ponad 23 tysiące studentów.
Wspieraliśmy merytorycznie i finansowo studenckie badania naukowe
i organizowane konferencje naukowe. To właśnie wśród studenckich kół
naukowych rodził się prekursorski na owe czasy ruch ochrony środowiska. Studenci własnymi siłami przygotowywali cykliczne wydawnictwo
„Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego”. Organizacja zapewniała
druk tego wydawnictwa.
Ważnym wydarzeniem był zorganizowany w Katowicach kongres
studenckiego ruchu naukowego. Uczestniczyło w nim kilkuset studentów z setek kół naukowych. Byłem zbudowany poziomem dyskusji, proponowanymi rozwiązaniami w różnych dziedzinach gospodarki kultury,
urządzeń publicznych i infrastruktury. W takim właśnie intelektualnym
tyglu kształtowała się młoda polska inteligencja. Dobrze to wróżyło przyszłości.
W organizacji dużą wagę przywiązywaliśmy do współtworzenia nowoczesnej szkoły i nowatorskiej dydaktyki. Przedmiotem licznych seminariów studenckich kół naukowych była analiza procesów dydaktycznych na poszczególnych kierunkach studiów. Zwrócę uwagę na kwestie,
które ukazują nasze ówczesne myślenie o nowoczesnej szkole wyższej.
Postulowaliśmy odchodzenie od tradycyjnych metod nauczania studentów. Uważaliśmy, że bardziej powszechne powinny być aktywne formy
nauczania, jak: konwersatoria, seminaria, samokształcenie, kształcenie
ustawiczne, zespołowe prace naukowe itp. Przywiązywaliśmy dużą uwagę do pracy z młodzieżą utalentowaną. Z oporami wdrażane były nasze
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postulaty dotyczące indywidualnego toku studiów. W roku 1973 indywidualnie studiowało ok. 100 studentów, a w 1977 blisko 1500 studentów.
Był to w naszej ocenie postęp niezadawalający.
Realizowaliśmy różne przedsięwzięcia, które mobilizowały społeczność akademicką do lepszej jakościowo pracy. Przypomnę dla przykładu
plebiscyt na„Najlepszego Dydaktyka i Wychowawcę”, konkurs na najlepszą pracę dyplomową „Młoda Myśl Dla Kraju”, czy „Konkurs Kopernikański”. Wszystkie te inicjatywy cieszyły się sporym zainteresowaniem
społeczności akademickiej.
W tradycji ruchu studenckiego, kultura to dziedzina która kształtowała osobowość organizacji, jej swoistą formację duchową. Trudno zapomnieć klimat, niepowtarzalną atmosferę panującą w kultowych klubach
studenckich; takich jak „Pałacyk”, „Żak, „Hybrydy”, „Stodoła”, „Pod
Jaszczurami”. Nie było środowiska czy uczelni, w których nie działałyby kluby studenckie. Studenci czuli się tu dobrze, była to swoista oaza
wolności i spontanicznej aktywności. Przy lampce wina czy kuflu piwa
artykułowano swoje poglądy i aspiracje, sprzeczano się i dyskutowano.
Piękną kartę zapisały również „Dyskusyjne Kluby Filmowe”. To właśnie
w tych klubach dyskutowano i oglądano filmy, których nie było na polskim rynku, a były osiągalne np. w ambasadach krajów zachodnich. To
właśnie w klubach, w DKF rodził się i wyrastał studencki ruch kulturalny.
Miałem szacunek i swoisty respekt dla twórców studenckich. Przywiązywanie znaczącej wagi dla spraw kultury studenckiej wnikało także
z faktu, że moim poprzednikiem na funkcji przewodniczącego był Eugeniusz Mielcarek, wielki znawca i kreator kultury, osobiście zaprzyjaźniony z wieloma twórcami. Mówiąc pół żartem pół serio, robiłem co było
w mojej mocy, by niczego nie zepsuć.
Druga połowa lat 70. to istotne przewartościowania w kulturze studenckiej. Część znaczących teatrów studenckich, takich jak Teatr STU, Kalambur, Teatr 77, czy Teatr Ósmego Dnia, przechodziły na zawodostwo.
Stawały się one teatrami młodej inteligencji, szerzej, ogólnonarodowymi.
Był to również czas, w którym pękały bariery ograniczające wolność twórczą, wolność wypowiedzi. Część twórców studenckich wiązała się z nurtami opozycji, część chciała zachować wymarzoną niezależność, ogromna
jednak większość pozostała w naszej wspólnotowej rodzinie. Powstawało wiele nowych grup twórczych, teatrów, kabaretów. Studenccy twórcy
wprowadzali niepokój. Językiem ostrej satyry wykpiwali absurdy ówczesnej rzeczywistości. Jednym z moich marzeń jest, by nurt studenckiej satyry zyskał prawo obywatelstwa w dzisiejszej rzeczywistości.
Mottem studenckiej twórczości przez lata były słowa Andrzeja Jareckiego „Mnie nie jest wszystko jedno”. W latach 1976-1980 słowa te wybrzmiewały z nową siłą.
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Rolą zasadniczą działaczy studenckich SZSP było zapewnienie studenckim twórcom swobodnej inicjatywy i twórczości. Pracowaliśmy w
czasie efektywnie działającej cenzury. Niejednokrotnie dochodziło do
zderzeń, ostrych konfliktów między działaczami studenckimi, cenzorami, władzami partyjnymi i administracyjnymi. Mieliśmy między sobą
niepisaną umowę, że w sporach tych reprezentujemy racje twórców
studenckich. To wytwarzało swoistą wspólnotę kulturową organizacji
i środowisk twórczych. By oddać klimat tamtego czasu, warto zauważyć,
że w kręgach władzy zarówno na szczeblu centralnym, jak i wojewódzkim, pojawiali się też ludzie, którzy rozumieli potrzebę tworzenia swoistego azylu wolności dla studenckiej kultury. W sytuacjach podbramkowych
mogłem się odwołać do Andrzeja Werblana, Jaremy Maciszewskiego,
Józefa Tejchmy, Stefana Olszowskiego, Mieczysława Rakowskiego, i innych. Swoimi ścieżkami wędrowali także działacze kultury na poziomie
województw.
Ważnym dla mnie imperatywem działania było utrzymanie przyjaznej wspólnoty SZSP z twórcami studenckimi. Przygotowania do VI
festiwalu kultury studenckiej, który odbył się w 1978 roku w Poznaniu,
z jednej strony były przeglądem twórczości studenckiej, z drugiej zaś
służyły budowie tej wspólnotowości. Gdy po latach myślę o moich koleżankach i kolegach z SZSP, gdy znana mi jest współczesna rzeczywistość,
mam przeświadczenie, że byliśmy pokoleniem trzeźwo myślącym, praktycznym, poszukującym, poszerzającym szczeliny wolności, aspiracji osobistych i zbiorowych. W tym jednak poszerzaniu czy wręcz wyrąbywaniu
pola wolności, zasługi studenckiej kultury są nie do przecenienia.
Pierwszym wielkim otwarciem na świat to organizowany cyklicznie
w latach siedemdziesiątych wrocławski „Międzynarodowy Festiwal Teatru Otwartego”. Wspomnieć również warto o prężnym ruchu wydawniczym. Na pewno w naszej pamięci pozostaną „Orientacje Poetyckie
Hybrydy” Kultura studencka z wyprzedzeniem rozpoznawała kryzysy,
proponowała nowe systemy wartości. Z kultury studenckiej wyrosło
wielu wybitnych artystów, pokolenia animatorów kultury, naukowców,
ludzi wielkiego formatu, o wspaniałych osobowościach. To, co miało charakter spektakularny, to studenccy bardowie i piosenkarze, wypływający na szerokie wody ze studenckich klubów i wielu festiwali. Możemy
więc z dumą mówić o wpływie studenckiej twórczości na kulturę narodową. Studencka kultura to dzieło wielkiej rzeszy ludzi, stanowiące naszą
wspólną skarbnicę. Nikt nie ma prawa tego dorobku podważać, czy go
dyskredytować.
Ramy tego tekstu nie pozwalają omówić wielu obszarów naszej aktywności. Wspomnę tylko, że był to okres szerokiego otwarcia środowiska studenckiego na świat. Masowe wyjazdy turystyczne, praktyki
studenckie i seminaria międzynarodowe odbywające się w ramach tzw.
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Komitetów Fakulteckich. W roku 1978 z wyjazdów turystycznych skorzystało ok. 33 tys. studentów. Praktyki naukowe to ok. 4 tys. studentów. Do
tego dochodziły wyjazdy studenckich zespołów kulturalnych promujące
polską kulturę poza granicami kraju. Wyjeżdżające studenckie zespoły
pieśni i tańca, chóry akademickie, grupy muzyczne, kabarety i teatry, to
każdego roku dwa do trzech tysięcy studentów. Warto podkreślić dzisiaj,
że 99,9% uczestników tych zespołów wracało do kraju. Nie było praktycznie w owym czasie w Zachodniej Europie festiwalu, gdzie by się nie zaznaczyła polska obecność. Studenckie zespoły artystyczne to prawdziwi
ambasadorowie polskiej kultury.
Aktywną działalność prowadziło Studenckie Stowarzyszenie Przyjaciół ONZ. Animatorem tych przedsięwzięć była organizacja studencka.
Poznawanie świata przez duże grupy młodej inteligencji obiektywnie
przyspieszało procesy przemian w kraju.
Wspomnę jeszcze o jednym wydarzeniu dla mnie znaczącym. Byliśmy organizatorem Akcji „Chełm 80”. Odbywały się w tym województwie studenckie obozy naukowe, różne wydarzenia kulturalne.
Z naszej inicjatywy wybudowano dwa budynki mieszkalne, dla absolwentów wyższych uczelni, którzy w tym województwie podjęli pracę.
Podobne inicjatywy, może na nieco mniejszą skalę, podejmowano w innych województwach.
W kręgach aktywu studenckiego mieliśmy świadomość zbliżającego
się kryzysu. Odczuwaliśmy narastające napięcia społeczne, pasywność
władz, dochodziły sygnały o konfliktach w elitach partyjno-rządowych.
Pojawiały się informacje o narastającej izolacji Edwarda Gierka. Prowadziliśmy w tym czasie gorące dyskusje i spory w kręgach kierowniczego
aktywu SZSP. Powstaje zapewne pytanie, czy w tych kameralnych często dysputach dopuszczaliśmy możliwość zmiany ustroju. Odpowiadam
przecząco, nasza wyobraźnia tak daleko nie sięgała. Natomiast narastało
wśród nas przekonanie czy wręcz determinacja co do potrzeby głębokich,
zdecydowanych zmian. Mieliśmy na uwadze głównie demokratyzację
i decentralizację systemu sprawowania władzy oraz potrzebę uzdrowienia ekonomiki kraju przez wprowadzenie mechanizmów rynkowych do
gospodarki. Towarzyszyło nam przekonanie, że modernizacyjnie jesteśmy krajem zacofanym, a nasza gospodarka należy do peryferyjnych. To
zacofanie i peryferyjność sięga przynajmniej ostatniego stulecia. Osobiście
wówczas miałem przeświadczenie, że stare umiera, a nowe nie może się
urodzić.
W drugiej połowie czerwca podjąłem starania o rozmowę z Edwardem
Gierkiem w cztery oczy. Dzięki wsparciu ze strony Jerzego Waszczuka, na
taką rozmowę zostałem zaproszony. Postanowiłem rzetelnie poinformować mojego rozmówcę o nastrojach w środowisku studenckim, o narasta74

Mój dialog z historią Zrzeszenia Studentów Polskich

jącym krytycyzmie wobec władzy. Opowiedziałem także o napięciach w
środowiskach robotniczych. Bardzo rzeczowych informacji dostarczyli mi
koledzy z Gdańska, Katowic, i Szczecina. W trakcie rozmowy nawiązałem
też do sytuacji na wsi, miałem w tym zakresie sporą wiedzę. Rozmowa
trwała ok. dwóch godzin, przebiegała w bardzo ciepłej atmosferze. Gospodarz zadawał sporo pytań. W swojej wypowiedzi kończącej spotkanie
dużo miejsca poświęcił problematyce międzynarodowej; wprost nie odniósł się do przedstawionych informacji. Odniosłem wrażenie, że Edward
Gierek miał świadomość narastającego kryzysu, był tym wyraźnie przytłoczony. Przy pożegnaniu wypowiedział zdanie, które zapamiętałem
„władza rozbudziła potrzeby i nowe aspiracje, których nie jest w stanie
zaspokoić”. W tym miejscu zacytuję wypowiedź prof. Jacka Raciborskiego (Polityka nr 8 z 2017r): „Aspiracje wciąż rosły, a lata siedemdziesiąte bardzo
je zdynamizowały. W mentalności Polaków utrwalił się wtedy syndrom bardzo
dużych oczekiwań wobec państwa. Ale też dużej sfery wolności osobistej. To nie
jest tak, że socjalizm ukształtował pokornego poddanego, który zniesie wszystko.
W 1980 r. ludzie zbuntowali się w masowej skali. Tylko najpierw stłumiono tę
rewolucję, a potem ją skradziono”.
W lipcu 1980 roku odbyła się rozmowa Edwarda Gierka, z kilkusetosobową grupą studentów uczestniczących w akcji „Chełm 80”. Było to spotkanie autentyczne, wypowiedzi studentów szczere, bardzo krytyczne. Pod
wpływem tej atmosfery, Edward Gierek odłożył wcześniej przygotowany
tekst i wygłosił, w moim przekonaniu niezwykle, wartościowe przemówienie, nadając mu charakter rozmowy z salą. Mówił o bezpieczeństwie zachodniej i wschodniej granicy Polski, ze wszystkimi jej uwarunkowaniami
międzynarodowymi i wewnętrznymi. Mimo starań nie udało mi się zdobyć
tekstu tego wystąpienia. W dniu wizyty Edwarda Gierka w Chełmie, w Lublinie rozpoczynał się strajk kolejarzy.
Miesiące wakacyjne 1980 roku to okres burzliwych rozmów w środowisku SZSP, poszukiwanie miejsca i koncepcji organizacji w szybko
zmieniającej się rzeczywistości. Napływały do Zarządu Głównego różne
rezolucje, stanowiska podejmowane przez Rady Uczelniane czy Wydziałowe SZSP. Odbyłem w tym czasie wiele kameralnych spotkań i dyskusji,
chodziło o to, by każda opinia była z powagą wysłuchana. Starałem się
także utrzymać przyjacielskie związki ze starszą generacją działaczy ZSP,
ich opinie i rady były dla mnie bardzo wartościowe. W tym klimacie we
wrześniu 1980 roku w Uniejowie odbyło się spotkanie szerokiego aktywu
SZSP, łącznie z posiedzeniem Zarządu Głównego SZSP. Efektem burzliwych debat było wypracowanie deklaracji politycznej środowiska SZSP.
Deklaracja ta była ważną wypowiedzią społeczności studenckiej za głębokimi reformami w Polsce, udzielała także poparcia środowiskom robotniczym i ich postulatom. Akcentowaliśmy wspólnotę interesów młodej
inteligencji ze środowiskami robotniczymi.
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Deklaracja ta została upowszechniona w środowisku studenckim tuż
przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wywołała ona pewne niepokoje w kręgach partyjnych, miałem w tej sprawie poważną merytoryczną
rozmowę ze Stanisławem Kanią, wówczas pierwszym sekretarzem KC
PZPR. Moim zdaniem deklaracja ta miała ważne znaczenie dla przetrwania i dalszych losów naszej organizacji. Odchodząc z funkcji Przewodniczącego SZSP otrzymałem absolutorium w pierwszej kolejności od Zarządu Głównego SZSP, a następnie absolutorium udzielił mi III Zjazd SZSP.
Dziennikarka ITD, relacjonując moment udzielania mi absolutorium
stwierdziła, że słyszała mocne bicie mojego serca. Tak był to niezwykle
ważny moment w moim życiu, w sposób bardzo godny rozstawałem się
z organizacją, kończył się ważny etap mojego życia. Kolejnym przewodniczącym SZSZ został Tadeusz Sawic, który stanął przed nowymi, równie
trudnymi wyzwaniami.
Zamykając ten rozdział, słowa szacunku chcę skierować do moich
przyjaciół i współpracowników. Byli to wspaniali ludzie, osoby o dużej
wiedzy, emocjonalnie zaangażowani w swoją robotę, mający swoje zdanie i zdolni bronić swoich poglądów.

konieczność poStrzegania faktóW i idei
Kończąc mój dialog z historią ZSP, podkreślam, że są to refleksje historyczne, będące swoistym poszukiwaniem nieutraconego czasu odchodzącego pokolenia. W tym sensie ważne są wszystkie gromadzone fakty,
dokumenty, wymierne dokonania, ale jeszcze ważniejsza jest historia idei.
Ważny jest także opis ideowy i intelektualny formacji wyrastającej w ZSP.
Organizacja ZSP powstała w 1950 roku. Do roku 1989 roku działaliśmy
w okresie realnego socjalizmu. Z otwartą przyłbicą musimy się zmierzyć
z tym okresem, niczego nie udając, ale także z poczuciem godności
i dobrze spełnionego obowiązku bronić naszych biografii. Warunki działania organizacji były zróżnicowane zależnie od okresu historycznego.
W każdym z tych okresów byliśmy organizacją powszechną, samorządową, szanowaliśmy demokrację wewnętrzną, tajne wybory, różnorodność
poglądów i światopoglądów. Byliśmy otwarci na niekonwencjonalne
przedsięwzięcia. Wyprzedzaliśmy historyczny czas. Po 1989 roku stawiano nam zarzut, że byliśmy organizacją scentralizowaną. To bardzo chybiony zarzut. Prawdą jest, że mieliśmy struktury od wydziału do szczebla
centralnego. W ZSP była jednak bardzo duża autonomia i samodzielność.
Wspólne stanowiska ucierały się w wielogodzinnych debatach. Jeżeli ktoś
uważa, że ja, będąc Przewodniczącym ZG SZSP, mogłem coś nakazać czy
biurokratycznie zalecić takim organizacjom, jak krakowska, warszawska,
gdańska, łódzka czy poznańska, to nie ma pojęcia o wewnętrznym życiu
i standardach demokratycznych w ZSP.
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To, co robiliśmy w ZSP, było swoistym nawiązaniem do epoki Odrodzenia, epoki przepojonej głębokim humanizmem, w której ideał człowieka wręcz narzucał potrzebę rozwoju wewnętrznego i samorealizacji.
U naszych ideowych postaw leżała zasada wychowania młodej inteligencji na dobrych obywateli Państwa. Pod pojęciem dobry obywatel zawsze
mieliśmy na myśli światłego Polaka. Przytoczę w tym miejscu fragment
mojego wystąpienia na spotkaniu aktywu sądownictwa koleżeńskiego,
z okazji 20-lecia jego powstania. ”Sprawą dla nas najważniejszą jest wychowanie człowieka wielkiego formatu. Człowieka o szerokich horyzontach intelektualnych, człowieka o pasji tworzenia. Tylko taki bowiem człowiek może sprostać
wymogom, które niesie ze sobą współczesne życie”.
Prowadząc dialog z historią ZSP, muszę wspomnieć o wielkim fenomenie społecznym, jakim były działające w ramach ZSP Sądy Koleżeńskie.
Opierały one swoją działalność na zasadzie powszechnej samorządności.
W ramach tych sądów rozstrzygano wszelkie spory wewnątrz organizacji.
Rozstrzygano także większość przewinień studentów przekazywanych
do osądzenia przez władze uczelni. Sądownictwo koleżeńskie w swym
orzecznictwie było niezawisłe. Sądy koleżeńskie popularyzowały wśród
studentów wiedzę prawną, kształtowały kulturę prawną. Wartością samą
w sobie byli studenci, aktyw orzekający w sądach. Prezentowali oni sporą
wiedzę prawną i wysokie standardy moralne. To im zawdzięczamy wysoki prestiż sądów koleżeńskich w społeczności akademickiej.
Aktyw naszej organizacji to ludzie o postępowych demokratycznych
otwartych poglądach. Wśród nas oczywiście byli członkowie wszystkich
działających ówcześnie partii politycznych, ale ogromną większość stanowiły osoby bezpartyjne. Stawiany jest nam często zarzut, że działacze
studenccy robili kariery polityczne. Oczywiście, że część z nas, głównie ze
szczebla centralnego i wojewódzkiego, takie kariery robiła. Tyle tylko, że
za każdą taką karierą stał osobisty, niekwestionowany dorobek. Trzeba
jednak uczciwie powiedzieć, że dla wielu tysięcy aktywistów ZSP działalność w tej organizacji była bramą do szeroko pojętej kariery w różnych
dziedzinach życia. Organizacja wyrabiała społecznie, uczyła współżycia
społecznego, kształtowała zdolność podejmowania decyzji, wyrabiała
zdolności kierowania zespołami ludzkimi. Uczyła wielu szczegółowych
umiejętności i rozwijała pasje, które były dopełnieniem kierunku studiów.
Z kręgów ZSP wyrastali więc znakomici uczeni, rektorzy uczelni, dyrektorzy przedsiębiorstw, szkół, kierownicza kadra inżynieryjno-techniczna,
dyplomaci. Kariery te były jednak ich własnym dziełem, bowiem wzbogacili oni swoje osobowości i doświadczenie działalnością społeczną. Możemy więc być dumni, że w ZSP tworzyliśmy warunki do kształtowania
ludzkich uzdolnień, że byliśmy organizacją kadrotwórczą w najlepszym
tego słowa znaczeniu.
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Organizacja studencka (ZSP/ SZSP), jak cała epoka, miała swoje blaski
i cienie. Dziś chodzi tylko o to, by mówić o tym w sposób racjonalny, rzetelny. Chodzi również o to by mieć zdolność inicjowania dyskusji, opracowań, by ówczesna złożona rzeczywistość została ukazana w pełnych
barwach, a dorobek tysięcy naszych koleżanek i kolegów nie został zaprzepaszczony.
Mój dialog z historią miałby inny wymiar, gdyby nie fakt elementarnie podstawowy, mianowicie upadek realnego socjalizmu, w którym
przecież żyły i pracowały miliony ludzi. Ten system na przestrzeni lat,
wypełniał także moją egzystencję. Wybitny uczony prof. Jan Szczepański w pierwszych latach transformacji napisał esej pod tytułem „POLSKIE
DROGI”. Dokonał w tym dziele obrachunku z Polską Ludową. Określił
ten czas jako złożony, wypełniony dokonaniami pożytecznymi, wręcz
przełomowymi w historii ale także złymi, budzącymi sprzeciw wręcz niegodziwymi. Na takim ogólniejszym tle my też możemy odnajdować siebie
i swoje dokonania, jak również błędy zaniechania. Pamiętajmy, jeśli zabraknie rzeczowej analizy lat PRL i zachodzących wówczas przemian,
to pozostanie pole dla politycznych szalbierzy, powstanie miejsce dla
nowych mitów, tak łatwo zastępujących racjonalną myśl polityczną. Nie
można uznać blisko 50 lat życia narodowego w ramach państwowych
Polski Ludowej za czarną dziurę w życiu narodu. Moje pokolenie uczestniczyło w pewnej części tego, co działo się w PRL. Nie możemy więc zrezygnować z własnych życiorysów, osobistego dorobku tamtych lat. To
przecież dzięki naszej pracy toczyło się wtedy polskie życie i zachodziły
zmiany czasom tym właściwe.
Postawię tezę dla niektórych obrazoburczą, że gdyby nie pokolenia
wychowane w ZSP i innych organizacjach młodzieżowych, nie udałaby się polska transformacja. To właśnie w czasach PRL wykształcili się,
zdobyli doświadczenie społeczne ludzie, którzy potem byli założycielami
III RP. Ale czynić im z tego zarzut to przecież absurd, a kto inny miałby
to zrobić. Ważnym bowiem wymiarem naszych biografii jest fakt,że budowaliśmy jak pisał Józef Tejchma ”Polskę Ludową która była Polską”.
Budowaliśmy jej życie społeczne i kulturę, a w praktyce życia organizacji
pielęgnowaliśmy najlepsze demokratyczne tradycje. To pozwoliło nam
zachować zdolność bycia krajem przygotowanym do współpracy i dialogu z całą Europą, mimo ostrych podziałów i konfliktów. Czy uda się
nam te zdolności zachować w przyszłości ,nie wiem. Czekają nas zapewne nowe nieznane wyzwania.
Po 1989 roku miałem sporo dylematów osobistych, zastanawiałem się,
jak dalece byłem konformistą, na pewno dziś w niektórych konkretnych
wydarzeniach zachowałbym się inaczej. Zastanawiałem się, czy konformizm to cecha przypisana do PRL. Dziś Anno Domini 2017 roku z przerażeniem patrzę na postawy wielu ludzi, w tym młodych polityków, ileż
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w tych publicznie demonstrowanych postaw konformizmu, lizusostwa,
często zwykłego świństwa, bezrefleksyjnego wykonywania najbardziej
paskudnych zadań i szukanie usprawiedliwień dla wielu kwestii na siłę.
Ostatni czas uświadomił mi, że kondycja człowieka nie jest tak dobra, jak
wcześniej myślałem. Czas i obserwacja współczesności wyleczyła mnie
z kompleksów. Jestem dumny z tego, co robiłem, jak się zachowywałem
w wielu przecież trudnych momentach i sytuacjach. Mam też ogromny
szacunek dla moich współtowarzyszy wspólnej pracy.
Gdy patrzę na historię Polski, tę dawniejszą i współczesną, to uświadamiam sobie, że pewne obszary sporu politycznego i społecznego są te
same. Gra toczyła się i toczy o to jaka wizja Polski zwycięży. Czy będzie
to wizja Polski autorytarnej, nacjonalistycznej, odwróconej od sąsiadów?
Czy też wizja Polski otwartej na świat, tolerancyjnej, szanującej prawo,
konstytucję i swoich obywateli? Czy będzie to Polska mądrze wykształconych obywateli wielokulturowa?
Jestem głęboko przekonany, że właśnie dla tej wizji otwartej, racjonalnej i tolerancyjnej Polski poświęcałem swój czas, poświęcaliśmy swój czas.
To, co napisałem, jest tylko fragmentem rzeczywistości, o naszych indywidualnych i zbiorowych dokonaniach. Tworzenie całości będzie niekończącym się opowiadaniem o ludzkim życiu, o losach Polski, o naszych
skomplikowanych drogach i wyborach.
Chciałbym wierzyć, że przyjdzie taki moment w naszej historii, że Polacy będą umieć oddzielać złudzenia od wiedzy o rzeczywistości. Będą
trzymać w ryzach swą romantyczną irracjonalność tam, gdzie tego rzeczywistość wymaga. Ludzie zaś zajmujący się polityką, muszą pamiętać,
że polityka nigdy nie dotyczy wczoraj, ani dzisiaj ona, dotyczy jutra.
Stanisław Gabrielski
Warszawa, 25 marca 2017
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Stanisław Bialikiewicz (1940-2001)
absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, wiceprzewodniczący Rady
Okręgowej ZSP, prezes Spółdzielni Pracy
Metalowców

Marek Brzeziński (1949-2010) – absolwent
Politechniki Warszawskiej; udzielał się w pracach
Komisji Ekonomicznej RN ZSP, współorganizował obozy rehabilitacyjne

Jan Bobikiewicz (1907-1984) – lekarz, dyrektor
Przychodni Politechniki Warszawskiej „Perełka”,
członek Rady Ochrony Zdrowia

Stanisław Bernat – aktywny w sprawach
zatrudnienia studentów, doradca Ministra Pracy
i Spraw Socjalnych, zaangażowany
w rozwiązywanie problemów związanych
z zatrudnieniem i startem zawodowym
absolwentów szkół wyższych
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Lech Dawydzik(1942-2004) – dr n. med., przewodniczący Rady Uczelnianej ZSP Akademii Medycznej
w Poznaniu, wiceprzewodniczący RN ZSP, wicedyrektor Departamentu Szkolnictwa Medycznego
w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej,
wicedyrektor Instytutu Higieny Pracy w Łodzi
Janusz Dajnowicz (1942-2013) – absolwent
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
wiceprzewodniczący Rady Okręgowej ZSP,
prezes Studenckiej Spółdzielni Pracy, długoletni
kierownik Domu Studenta Szkół Artystycznych
w Katowicach

Józef Danielewicz (1939-2009) – lekarz
weterynarii, Wyższa Szkoła Rolnicza
w Lublinie, przewodniczący Międzyuczelnianej
Komisji Stołówkowej

Bronisław Domino (1934-2013) – dyrektor Biura
w Centrali „Społem”, członek zespołu żywienia
przy Komisji Ekonomicznej RN ZSP

Joanna Flatau (1928-1999) – lekarz psychiatra,
organizatorka obozów rehabilitacyjnych
dla studentów z nerwicą

Jerzy Górski (1919-2009) – lekarz, dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej dla studentów
w Warszawie, organizator wielu przedsięwzięć
na rzecz poprawy ochrony zdrowia, członek
Rady Ochrony Zdrowia

82

Nie ma ich wśród nas

Zbigniew Hora (1933-2007) – dr n. med.,
kierownik poradni rehabilitacyjnej ZOZ
we Wrocławiu, inicjator i propagator obozów
rehabilitacyjnych

Jan Jaworski (1916-1982) – dr n. med.,
dyrektor Sanatorium Akademickiego
im. dr. Stefana Jasińskiego w Zakopanem

Stefan Igras (1949-1991) – przewodniczący Rady
Uczelnianej ZSP Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Rady Okręgowej SZSP w Warszawie, menedżer w przemyśle i na budowach zagranicznych

Zdzisław Jeżewski (1922-2013) – dyrektor
osiedla studenckiego „Przyjaźń” na Jelonkach,
członek zespołu żywienia przy Komisji
Ekonomicznej RN ZSP, autor licznych opracowań

Albin Kiernicki (1920-2002) – dyrektor
Gospodarstwa Stołówki i Bufety Studenckie
UMCS (Lublin), członek zespołu żywienia
przy Komisji Ekonomicznej RN ZSP

Jan Kluczyński – prof. dr hab., przewodniczący
Rady Uczelnianej ZSP Uniwersytetu Łódzkiego,
wiceprzewodniczący Rady Naczelnej ZSP,
dyrektor Instytutu Badań nad Szkolnictwem
Wyższym
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Witold Kot (1947-2001) – absolwent Politechniki
Łódzkiej, samorządowiec, w Komisji Ekonomicznej RN ZSP pracował społecznie w zespole inwestycji

Jan Kozak – dr n. med., długoletni dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej dla szkół wyższych
w Lublinie, wielce zasłużony dla środowiska
akademickiego

Marek Krawczyk ( 1937- 1999) - lekarz,
wicedyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej dla
Szkół Wyższych w Warszawie, wieloletni sekretarz
Rady Ochrony Zdrowia, inicjator wielu akcji prozdrowotnych w środowisku akademickim, organizator obozów rehabilitacyjnych dla studentów

Piotr Krasowski (1934-2006) – absolwent SGPiS,
aktywny w samorządzie studenckim, dyrektor
Przedsiębiorstwa Stołówki i Bufety, członek
zespołu żywienia przy Komisji Ekonomicznej
RN ZSP

Danuta Królicka (1945-1998) – absolwentka
UMCS w Lublinie, aktywna w samorządzie
uczelnianym, wiceprzewodnicząca Rady
Okręgowej ZSP ds. ekonomicznych

prof. dr hab. Władysław Markiewicz (1925-2017)
nestor ruchu studenckiego
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Janusz Nowak – absolwent Politechniki
Wrocławskiej, zaangażowany w organizację
obozów rehabilitacyjnych, opiekun społeczny

Teresa Pieńkowska (1928-2000) – dr n. med.,
długoletnia dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
dla szkół wyższych we Wrocławiu, członek Rady
Ochrony Zdrowia

Eugeniusz Pietrasik (1949-1996) – przewodniczący
Rady Uczelnianej Politechniki Warszawskiej,
wiceprzewodniczący ZG SZSP, dyrektor
Departamentu Wychowania w MNSWiT,
wiceprezes Urzędu Sportu i Turystyki
Paweł Gerard Pustówka – absolwent Wydziału
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego,
przewodniczący Rady Osiedla „Przyjaźń”
na Jelonkach, przewodniczący Naczelnego Sądu
Koleżeńskiego ZSP, dyrektor generalny Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich

Karol Reifland – lekarz, dyrektor Zespołu
Opieki Zdrowotnej dla szkół wyższych
w Krakowie, członek Rady Ochrony Zdrowia

Janusz Roczeń (1940-2010) – lekarz, aktywny
w samorządzie studenckim, współorganizator
obozów rehabilitacyjnych oraz przedsięwzięć
na rzecz ochrony zdrowia
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Leszek Smoliński (1952-1983) – zaangażowany
w działalność samorządową w domach
studenckich Politechniki Wrocławskiej

Mirosław Skorupowski (1927-1981) – współpracował z Komisją Ekonomiczną RN ZSP w zakresie
inwestycji, rzecznik patentowy Kombinatu PONAR-KOMO, absolwent trzech uczelni. W młodości
w AK i WiN. W wieku 16 lat skazany na karę śmierci. Matka, w ramach tzw. otwartych drzwi u Bieruta,
wybłagała zamianę wyroku na dożywocie. W 1956 r.
uwolniony i rehabilitowany.
Halina Słowikowa – dr n. med., kierownik
Poradni Rehabilitacyjnej w ZOZ w Warszawie,
organizatorka obozów rehabilitacyjnych

Antoni Solarz (1935-2000) – wiceprzewodniczący
Rady Okręgowej ZSP w Krakowie, absolwent
Wyższej Szkoły Ekonomicznej, wiceprzewodniczący Rady Naczelnej ZSP ds. ekonomicznych

Józef Szpoton (1940-2007) - wiceprzewodniczący
RO ds. ekonomicznych, absolwent Politechniki
Łódzkiej, menadżer central handlu
zagranicznego
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Edward Waniek (1943-1980) – przewodniczący
Rady Uczelnianej Politechniki Warszawskiej,
wiceprzewodniczący Rady Okręgowej ZSP
ds. ekonomicznych w Warszawie, menedżer,
dyrektor zakładów przemysłowych
Jarosław Wodejko - przewodniczący Komisji
Ekonomicznej Rady Okręgowej ZSP w Szczecinie, kierownikWwydziału Domów Studenckich
RN ZSP

Dariusz Wojtczak - absolwent Akademii Rolniczej w Olsztynie, przewodniczący RU ZSP, kierownik wydziału Domów Studenckich RN ZSP
v-przewodniczący RN ZSP.

Oprac. Henryk Zieliński, Jerzy Wydra
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Od lewej Ryszard Prejs, Antoni Solarz – wiceprzewodniczący RN ZSP ds. ekonomicznych,
Ryszard Pacyno – sekretarz Komisji Ekonomicznej, podczas posiedzenia Komisji, Wrocław, 1966.

Na molo w Sopocie; od lewej - Antoni Solarz, wiceprzewodniczący RN ZSP,
Ryszard Pacyno - sekretarz KE, dr Jan Kowalski, dr Jan Kozak, dyrektor ZOZ – Lublin.
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W czasie narady Komisji Ekonomicznej Politechniki Warszawskiej, 14.01.1968 r.
Na zdjęciu: red. Z. Szeliga i Edward Waniek.

Podczas spotkania środowiska lubelskiego. Od lewej: Olgierd Sielewicz, sekretarz Komisji
Ekonomicznej RN ZSP, Andrzej Załucki, sekretarz RN ZSP, Jerzy Wolniak,
przewodniczący RO ZSP w Lublinie.

Spotkanie środowiska uczelni lubelskich. W prezydium od lewej: Stanisław Ciosek, przewodniczący
RN ZSP, trzeci - Jerzy Wolniak, przewodniczący RO ZSP w Lublinie, prof. Henryk Jabłoński,
przewodniczący Rady Państwa, prof. Halina Koźniewska,
zastępca przewodniczcego Rady Państwa.
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Antoni Pieniążek, przewodniczący Rady Okręgowej ZSP w Lublinie i Paweł Gerard Pustówka,
przewodniczący Naczelnego Sądu Koleżeńskiego, podczas spotkania w Radzie Mieszkańców
bl. C, której przewodniczyła Teresa Leszczyńska.

Wielka narada akademickiej służby zdrowia i SZSP w Sanatorium Akademickim w Zakopanem,
1976. W jej wyniku władze wojewódzkie z Nowego Sącza odstąpiły od likwidacji sanatoriów
w Zakopanem. Na zdjęciu: dr Jan Jaworski, zwany „Janem Dobrodziejem Dobrotliwym raz
w miesiącu sprawiedliwym”, wyraża zadowolenie, że sanatoria będą funkcjonowały bez zmian.

Uczestnicy narady Rady Ochrony Zdrowia powracają po zakończeniu porządkowania
parku Prewentorium w Maciejowcu, 1976.
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Prewentorium MNSWiT w Maciejowcu k. Jeleniej Góry. Tu wypoczywali chorzy studenci
i pracownicy nauki. Niestety, obiekt ten spłonął w 1991 r.

W przerwie narady akademickiej służby zdrowia w Maciejowcu; druga od lewej dr Halina Słowikowa z ZOZ - Warszawa, dr Zbigniew Hora – z ZOZ - Wrocław,
dr Maria Jaworska z ZOZ - Łódź, dr Teresa Pieńkowska – z ZOZ – Wrocław.

W kuluarach, podczas sympozjum „Rehabilitacja w życiu studentów” – Konstancin.
Na pierwszym planie - dr Hanna Drozdowska z ZOZ – Kraków.
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Prof. Wacław Czyżewski w rozmowie z uczestniczką sympozjum „Rehabilitacja zdrowotna…”.

Prof. Wiktor Dega, nestor polskiej rehabilitacji, z uczestnikami sympozjum;
pierwsza z lewej - dr Halina Słowikowa.
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Jedno z posiedzeń panelu podczas sympozjum „Rehabilitacja Zdrowotna…”.

Ogólnopolskie sympozjum ASZ – Gdańsk 1971; na mównicy Danuta Królicka – wiceprzewodnicząca
Rady Okręgowej ZSP w Lublinie, druga z prawej - dr Janina Borówko, dyrektor ZOZ – Gdańsk.

Narada ASZ w Gdańsku; przemawia Danuta Królicka, w prezydium od prawej - Rajmund Jacek
Szlązak, obok dr Jerzy Górski, Henryk Miśkiewicz, Jerzy Wydra.
94

Album

Kroscienko szkolenie KEROZSP Krakow 1972.

Oboz KERN Złotów 1972.

Narada podsumowująca akcję Lato’73; w środku - Eugeniusz Mielcarek, przewodniczący ZG SZSP.
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Neptunalia, Jastrzębia Góra, 1973 - obóz środowiska warszawskiego.

Kadra obozu wrocławskiego podczas spotkania z wiceministrem
Zdzisławem Kaczmarkiem, Lisi Jar 1974.
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Dr Jan Kozak, dr Karol Reifland (w środku) w przerwie obrad sympozjum w Konstancinie.

Na podsumowaniu poobozowym Lato’73; pierwszy z lewej - mgr Tadeusz Pasek,
obok - dr Zofia Rump.
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Posiedzenie Komisji Ekonomicznej RN ZSP, Warszawa, 1973.
Na pierwszym planie Mirosław Ciostek.

Posiedzenie Komisji Ekonomicznej RN ZSP, Warszawa, 1973.
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Dyrektorzy Zdzisław Jeżewski i Albin Kiernicki na spotkaniu podsumowującym
kolejny konkurs na najlepszą stołówkę studencką.

Podczas posiedzenia KE RN ZSP na obozie w Krynicy;
w środku - Mikołaj Zinczuk z UMCS w Lublinie.

Narada Komisji Ekonomicznej RN ZSP w Tresnej; pierwszy z lewej
- Stanisław Gabrielski, przewodniczący ZG SZSP.
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Wycieczka do Doliny Kościeliskiej, Zakopane 1973;
na zdjęciu - Wiesław Czechowski i Marek Brzeziński.

W przerwie, okolicznościowe zdjęcie Komisji Ekonomicznej RN ZSP; od dołu - Jerzy Socha,
Andrzej Szastyński, Janusz Dajnowicz, Kazimierz Pawłowski, Romuald Cichoń, Tomasz Wojtkiewicz,
Hanna Kołodziej, Piotr Krasowski, Jerzy Wydra, Stefan Igras, Henryk Zieliński, Witold Kot.

Posiedzenie Rady Mieszkańców DS „Akademik” w Warszawie; drugi z prawej - Mirosław Nader.
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Grupa studentów Politechniki Warszawskiej po konferencji;
z lewej - Elżbieta Nader, w środku - Stefan Igras, przewodniczący Rady Okręgowej ZSP.

Leszek Smoliński i Jerzy Kamiński podczas debaty zjazdowej.

Kulig studentów farmacji AM i weterynarii WSR, okolice Lublina, 1964; na pierwszym planie
Teresa Leszczyńska, przewodnicząca Rady Mieszkańców Domu Studenckiego „C”.
101

Sprawy socjalno-bytowe studentów (1950-1990)

W czasie dyskusji o samorządzie; od lewej - Krzysztof Radzki, lider zespołu Minstrele
oraz nasz mecenas finansowy, Jerzy Szewczak.

Dwaj przyjaciele na spotkaniu po latach; od lewej - Henryk Zieliński z Politechniki Warszawskiej
i Jan Żurek z Politechniki Gliwickiej.

Nasze doroczne spotkanie, Warszawa 2000 r.
Od lewej: Janusz Dajnowicz, Piotr Krasowski, Henryk Puchalski, Andrzej Kuźniarski,
Romuald Cichoń, Medard Lech, Henryk Byra, Marian Piasecki, Olgierd Sielewicz, Janusz Roczeń.
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KOMISJI EKONOMICZNEJ RADY NACZELNEJ
ZRZESZENIA STUDENTÓW POLSKICH
Wypis z publikacji Wiesława Klimczaka
„ZSP – drogi rozwojowe 1950-73”, Warszawa 1977
16-18.04.1950 W Warszawie, w auli Politechniki Warszawskiej, obradował Kongres Studentów Polskich, na którym powołane
zostało Zrzeszenie Studentów Polskich, s. 19.
18.03.1953

Rada Naczelna ZSP powołała studenckie komisje zdrowia, mające współpracować z radami narodowymi
w opiece nad zdrowiem studentów, zwłaszcza w domach
studenckich, s. 25.

14.11.1953

Z inicjatywy ZSP opublikowana została Uchwała Rady
Ministrów w sprawie przyznawania stypendiów premiowanych dla studentów wyróżniających się od II roku studiów dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce, s. 27.

20.01.1954

W czasie przerwy międzysemestralnej ZSP zorganizowało wczasy zimowe oraz wczasy specjalne dla matek-studentek z dziećmi, s. 27.

2.02.1954

RN ZSP zawarła porozumienie z Centralną Dyrekcją Bibliotek o uruchomieniu w domach studenckich punktów
bibliotecznych, obsługiwanych przez personel bibliotek
miejskich, s. 27.

11.05.1954

Odbyło się wspólne posiedzenie plenarne RN ZSP i ZG
AZS. W referacie R. Majchrzaka i podczas dyskusji poddano krytyce działalność ZSP w domach akademickich,
w stołówkach. Ogłoszono ruch przodownictwa na naj103
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lepszy dom studencki. Nakreślono kierunki pracy organizacji w zakresie polepszenia warunków bytowych
i mieszkaniowych studentów, pracy stołówek, barów
mlecznych, punktów usługowych, zaopatrzenia w pomoce naukowe, s. 27.
12.12.1954

W Warszawie odbyła się narada aktywu ZSP zajmującego się warunkami studiów. Omówiono rolę i zadania
organizacji w rozdziale stypendiów, zasiłków losowych,
w pracy z radami mieszkańców DS oraz komisji stołówkowych, s. 28.

1.10.1955

Rozpoczął się nowy rok akademicki. 60% studiujących
stanowiły dzieci robotników i chłopów. W domach akademickich mieszkało 56 tys. osób, stypendia pobierało
75% słuchaczy, ze stołówek korzystało ok. 60% słuchaczy
wyższych uczelni, s. 29.

5-6.11.1956

Odbyło się plenum RN ZSP. W uchwale „O roli i zadaniach Zrzeszenia…” uznano za konieczne podjęcie przez
ZSP działalności ekonomicznej, zajęcie się szerzej niż
dotychczas takim sprawami, jak: stypendia, domy studenckie, lecznictwo oraz stworzenie sieci punktów usługowych, przedsiębiorstw i spółdzielni oferujących usługi
dla społeczeństwa, stanowiących źródło dodatkowej pomocy materialnej, s. 33.

16.01.1957

W Warszawie, z inicjatywy Komicji Programowej RNZSP, odbyło się spotkanie aktywu organizacji z byłymi
działaczami „Bratniej Pomocy”. Dyskutowano nt. aktualnego programu działalności ZSP. W komunikacie końcowym ze spotkania byli działacze „Bratniaków” wyrazili
jednoznaczną opinię o potrzebie istnienia jednolitej, ogólnostudenckiej organizacji, s. 34.

15.03.1957

We Wrocławiu obradowało rozszerzone plenum RN
ZSP. Zgłoszono m.in. propozycje w sprawie sytuacji
ekonomicznej studentów, a zwłaszcza reformy systemu
stypendialnego, rozbudowy samorządu w stołówkach
po przejęciu ich do PSS przez administracje uczelni oraz
rozwiązań w zakresie zatrudniania absolwentów.

5.06.1958

ZSP opublikowało wiadomość, że organizacja podjęła się
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funkcji koordynatora stypendiów przyznawanych przez
zakłady pracy oraz opracowała regulamin przyznawania
stypendiów zakładowych. Obecnie jest ok. 450 takich stypendiów. Są one wyższe od państwowych i wypłacane są
przez 12 miesięcy, s. 41.
13.06.1958

W konsultacji z ZSP ukazała się uchwała nr 195 Rady
Ministrów o wstępnym stażu pracy absolwentów szkół
wyższych, s. 41.

16-22.08.1958 Odbyła się międzynarodowa konferencja w sprawach socjalno-bytowych studentów, zorganizowana w Krakowie
z inicjatywy ZSP. Wzięło w niej udział 56 przedstawicieli
z 24 narodowych związków studenckich, s. 41.
17-18.10.1958 W Krakowie odbyła się Krajowa Narada Kierowników
Zespołów Leczniczo-Profilaktycznych oraz Kierowników
Studenckich Poradni przeciwgruźliczych, s. 43.
1.02.1959

Na mocy rozporządzenia władz państwowych wszedł
w życie nowy system stypendialny, w opracowaniu którego brali udział przedstawiciele ZSP.
Podwyższona został wysokość stypendium z 340 zł do
450 zł na I roku, z 410 na 500 zł na II i III roku oraz z 440 na
550 zł na IV roku. Stypendium naukowe podwyższono
do 880 zł. Uległ także zmianie system opłat za wyżywienie i mieszkanie w domach studenckich. Ustalone zostały
tzw. stypendia stołówkowe i mieszkaniowe w formie talonów. Siłami ZSP przeprowadzona została weryfikacja
studentów otrzymujących dotychczas stypendia, s. 45.

1.02.1960

W Maciejowcu k. Jeleniej Góry odbyło się z udziałem
przewodniczącego RN ZSP otwarcie prewentorium dla
studentów i pracowników nauki.

24-27.03.1960 Obradował w Warszawie IV Kongres ZSP. M.in. kongres
poparł idee stypendiów fundowanych, s. 51.
23.04.1960

W Warszawie obradowało Plenum Rady Naczelnej ZSP,
poświęcone głównie omówieniu dalszej realizacji nowego
systemu stypendialnego. Wskazywano na potrzebę sprecyzowania obowiązków zakładów pracy fundujących
stypendia, otoczenia większą opieką i pomocą młodych
105

Sprawy socjalno-bytowe studentów (1950-1990)

robotników. W celu podejmowania przez nich studiów
wyższych, zwalczaniu biurokratyzmu przy realizacji idei
stypendiów fundowanych, s. 52.
01.1961

RN ZSP i tygodnik „itd” ogłosiły konkurs architektoniczny na nowoczesny dom i pokój studencki, s. 54.

20-21.03.1961 W Warszawie obradowało Plenum Rady Naczelnej ZSP
poświęcone problemom materialnego zabezpieczenia studiujących. Referat na ten temat wygłosił Jan Kluczyński,
wiceprzewodniczący RN ZSP. W uchwale przyjętej przez
plenum podkreślono m.in., że stypendia fundowane powinny stanowić formę więzi studenta z zakładem pracy,
że uczelniane komisje zatrudnienia powinny mieć w swoich składach przedstawicieli administracji terenowej, a ZSP
powinno preferować grupowe zatrudnienie absolwentów
różnych zawodów i należy dążyć do tego, aby samorząd
studencki był faktycznym współgospodarzem domu akademickiego, a komisje stołówkowe faktycznym współgospodarzem środków finansowych przeznaczonych przez
państwo dla konsumentów. Wysunięto sugestie zorganizowania akcji wynajmowania prywatnych kwater dla studentów pn. „Pokoik na Hożej”, s. 56.
6.10.1961

W Warszawie odbyła się krajowa narada aktywu ZSP.
Referat programowy nt. „O lepsze przygotowanie zawodowe i społeczne, o prawidłowe zatrudnienie absolwentów” wygłosił przewodniczący RN ZSP Czesław
Wiśniewski. Określając zadania ZSP w zakresie przygotowania i zatrudnienia absolwentów, wysunięto m.in.
sugestie w sprawie studenckiego ruchu regionalnego,
samorządu, praktyk studenckich, biur pośrednictwa pracy… s. 59.

16-17.10.1961 Odbyła się krajowa narada lekarzy Akademickiej Służby
Zdrowia zorganizowana w Warszawie w celu omówienia zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, s. 60.
15.02.1961
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W Krakowie odbyła się krajowa narada kierowników
stołówek studenckich z udziałem przedstawicieli komisji
stołówkowych, na której ogłoszono konkurs na najlepszą
stołówkę studencką, s. 60.
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04.1961

Odbywały się narady, organizowane przez ZSP, w sprawie zatrudnienia absolwentów:
- w Warszawie z przedstawicielami budownictwa i przemysłu budowlanego
- w Gliwicach – przemysłu ciężkiego
- w Poznaniu – lecznictwa
- w Białymstoku – rad narodowych
- w Opolu – oświaty
- w Gdańsku – wymiaru sprawiedliwości
- w Olsztynie – leśnictwa i przemysłu drzewnego
- w Lublinie – rolnictwa
- w Łodzi – przemysłu lekkiego.

5.04.1961

Odbyło się posiedzenie prezydium CRZZ z udziałem
przedstawicieli RN ZSP, na którym omawiano sprawy
stypendiów fundowanych, praktyk i stażów pracy studentów…, s. 62.

01.1963

Zgodnie z decyzją komitetu wykonawczego RN ZSP
utworzone zostały Komisje Akademickie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, mające na celu współdziałanie we właściwym rozdziale środków społecznych dla
niezamożnej młodzieży akademickiej, s. 64.

7.04.1963

W Warszawie obradowało plenum RN ZSP, na którym
omówiono bieżące zagadnienia sytuacji ekonomicznej
studentów, m.in. działalność ZSP w rozdziale pomocy
stypendialnej, zapewnienia miejsc w DS, wyżywienia i
ochrony zdrowia. Na wiceprzewodniczącego RN ZSP ds.
ekonomicznych wybrano Antoniego Solarza, dotychczasowego Sekretarza Komisji Ekonomicznej, s. 66.

18-19.12.1963 W Zakopanem obradowało ogólnopolskie seminarium
Akademickiej Służby Zdrowie, poświęcone problemom
profilaktyki, higieny i bezpieczeństwa w wyższych uczelniach. Powołany został komitet ds. Profilaktyki i Lecznictwa przy RN ZSP, s. 69.
28.01.1964

Po konsultacji z ZSP ogłoszone zostało rozporządzenie
Rady Ministrów o pomocy materialnej dla studentów,
które jednocześnie anuluje rozporządzenia w tej sprawie
z r. 1959 i 1960. Rozporządzenie ustala następujące formy
pomocy materialnej: pieniężne stypendium fundowane,
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zwyczajne i naukowe, bezgotówkowe stypendium stołówkowe, zasiłki losowe i pieniężne zasiłki zwrotne. Nowym
elementem przepisów jest to, że można korzystać tylko
z jednej z form bezgotówkowego stypendium, oprócz
stypendium pieniężnego oraz należy zwrócić koszty stypendium i wykształcenia w przypadku odmowy podjęcia
pracy zgodnie z propozycjami władz państwowych, s. 70.
04.1964

Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych w Krakowie
zatwierdziła projekt budowy miasteczka studenckiego, nazwanego Studenckim Osiedlem Dwudziestolecia.
Z inicjatywą budowy miasteczka wystąpiła Rada Okręgowa ZSP w Krakowie.

16.12.1964

W Warszawie odbyła się, zorganizowana przez ZSP, narada poświęcona omówieniu zadań wynikających z realizacji ustawy o planowanym zatrudnieniu absolwentów,
we współpracy z pełnomocnikami Komitetu Pracy i Płac
w uczelniach. W naradzie wzięli udział przedstawiciele
zainteresowanych resortów, s. 75.

18.03.1965

We Wrocławiu odbyło się ogólnopolskie seminarium Akademickiej Służby Zdrowia, poświęcone problemom rehabilitacji wśród studentów. Seminarium połączone było
z uroczystością z okazji 15-lecia Akademickiej Służby
Zdrowia. Podkreślano, że obecnie do dyspozycji studentów oddanych jest 56 poradni ogólnych, 10 poradni „K”,
58 poradni dentystycznych, 16 rentgenowskich, 10 oddziałów fizykoterapii. W ASZ pracuje 300 lekarzy, s. 77.

06.1965

RN ZSP zorganizowała w Mielnie k. Koszalina pierwszy
obóz rehabilitacyjny dla studentów inwalidów, s. 79.

08.11.1965

W Krakowie zorganizowano ogólnopolską naradę poświęconą problemom żywienia studentów. Omówiono
zaopatrywanie stołówek w artykuły żywnościowe przez
rolnicze zakłady doświadczalne, wydania zbioru norm
żywieniowych i wydajności kalorycznej posiłków, postulowano o wznowienie bezpłatnych dostaw żywnościowych dla stołówek półsanatoryjnych i szpitalnych.

12.1965

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
wprowadzone zostały nowe zasady organizacyjne dzia-
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łalności Akademickiej Służby Zdrowia. Powołane zostały
również komórki nadzorczo-programowe, jak: przychodnie wiodące, Rada Ochrony Zdrowia i sekcja metodyczno-organizacyjna. Przejęły one znaczną część tych zadań,
które wykonywał dotychczas Komitet ds. Profilaktyki
i Lecznictwa przy RN ZSP. Zadaniem ZSP we współpracy z Akademicką Służbą Zdrowia była w tym czasie działalność w zakresie profilaktyki oraz sprawowanie funkcji
kontrolnych. Ponadto ZSP dysponowało ok. 2000 skierowaniami rocznie na wczasy lecznicze i do sanatoriów,
w tym także do studenckiego sanatorium przeciwgruźliczego w Zakopanem, s. 81.
7-9.04.1966

Narada aktywu zorganizowana w Zegrzynku k. Warszawy przez RN ZSP poświęcona była ocenie stosowania
stypendiów fundowanych, omówieniu form działalności
w zakresie realizacji ustawy o zatrudnieniu absolwentów szkół wyższych oraz trybu uzyskiwania przez nich
mieszkań spółdzielczych, s. 88.

11-12.04.1967 W Szczecinie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. żywienia przy RN ZSP. Poświęcone było takim
sprawom, jak racjonalność żywieniowa, rozwój żywienia
dietetycznego studentów, inwestycje w zakresie stołówek, s. 89.
30.06.1967

RN ZSP ogłosiła, że za pośrednictwem ZSP z kwater prywatnych korzystało 18 400 studentów. W instancjach ZSP
powołane zostały Biura Kwater Studenckich, ustalono też
zasady ich funkcjonowania, s. 92.

7-8.12.1968

Plenum RN ZSP, obradujące w Warszawie, poświęcone
było omówieniu zadań organizacji w zakresie ekonomicznego zabezpieczenia studiów. Podkreślano, że działalność społeczna ZSP ma istotny charakter wychowawczy, a zapewnienie warunków materialnych studiowania
powinno oddziaływać wychowawczo na studentów. Plenum poparło projekt nowego systemu stypendialnego,
wysuwając następujące uwagi:
- system stypendialny powinien bardziej niż dotąd pełnić
funkcje wychowawcze
- system stypendialny powinien być powiązany z wynikami studiów
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- zwiększyć się powinna rola samorządu studenckiego
w rozdziale świadczeń
- stworzone powinny być dalsze preferencje dla systemu
stypendiów fundowanych
- złagodzone powinny być kryteria upoważniające do
otrzymania stypendium, s. 101.
10-02.12.1969 W Warszawie, w Sali SGPiS, obradował VII Kongres
ZSP. Jego hasło przewodnie brzmiało „Rzetelną nauką
i społecznym zaangażowaniem służymy socjalistycznej
ojczyźnie”. Kongres przyjął uchwały m.in. dotyczące
spraw bytowych studentów, s. 103.
1.03.1969

Rozpoczęła się, opiniowana przez ZSP, reforma systemu
pomocy materialnej dla studentów, trwająca sukcesywnie do 1.01.1970 r. Reforma wprowadza zasadę, że na
ostatnich dwóch latach studiów stypendia fundowane są
powszechnie, zakłady pracy obligowane są do utrzymywania stałych więzi ze studentami pobierającymi stypendia. Oprócz zadań wyłączności stypendiów fundowanych na ostatnich latach, reforma wprowadza podwyżkę
stypendiów całkowitych o 50 zł miesięcznie i przesunęła
w górę granice zarobków rodziców upoważniających
do otrzymania stypendium (dochód na jednego członka
rodziny nie może przekraczać 600 zł przy stypendium
całkowitym i 800 zł przy stypendium częściowym). Ponadto przyznawane są semestralne nagrody dla tych studentów, którzy zaliczą semestr terminowo i z wynikiem
dobrym lub bardzo dobrym, s. 105.

9.03.1970

W Warszawie obyło się plenum RN ZSP. Wiceprzewodniczący RN ZSP Kazimierz Jaszczyk wygłosił referat
pt. „Działalność ZSP na rzecz zgodnego z potrzebami
gospodarki narodowej zatrudnienia absolwentów szkół
wyższych”, s. 113.

15-16.10.1970 Z inicjatywy RN ZSP i Komitetu ds. Profilaktyki i Lecznictwa odbyło się w Gdańsku Ogólnopolskie Sympozjum
„Ochrona zdrowia studentów”. Poruszano problemy
związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz nauki
w szkołach wyższych, s. 119.
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01.1971

Zgodnie z postulatami ZSP, podjęto decyzje w spawie
korekty planu inwestycyjnego w szkolnictwie wyższym.
Najistotniejsze zmiany dotyczą zwiększenia inwestycji
w dwóch podstawowych działach – domów studenckich
i bazy dydaktycznej.
20 tys. studentów mieszkało w kwaterach prywatnych
i wynajmowanych za pośrednictwem Zrzeszenia. Kwatery te zastąpiły 57 domów studenckich.
W połowie stycznia zapadła decyzja o dziennej dopłacie
w wysokości 2,20 zł do wyżywienia każdego studenta
otrzymującego stypendium stołówkowe. Dzięki przyznaniu dodatkowych 80 mln zł na ten cel, łączna dzienna
dopłata do wyżywienia wynosić będzie 4,70 zł. Dopłata
ta dotyczy jedynie cen surowca, bez uwzględnienia wydatków związanych z organizacją żywienia zbiorowego.
Na poprawę warunków pracy Akademickiej Służby
Zdrowia wyasygnowano kwotę 6 mln zł – na zakupienie
aparatury medycznej, s. 123.

20.10.1971

W Rzeszowie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej
ZSP. Wprowadzenia do tematu „Dom studencki terenem
społecznej aktywności studenckiej” dokonał wiceprzewodniczący RN K. Jaszczyk, s. 132.

01.1972

Komisja Ekonomiczna RN ZSP powołała Zespół ds. inwestycji i remontów. W jego skład weszli przedstawiciele wszystkich środowisk studenckich, władz administracyjnych,
zarządów inwestycyjnych szkół wyższych oraz współpracujących z KE architekci. Zespół opiniować będzie projekty
nowych obiektów, nadzorować ich realizację, opracowywać
wizję przyszłościową budownictwa socjalno-bytowego dla
potrzeb studentów, s. 136.

05.1972

Komisja Ekonomiczna i Naczelny Sąd Koleżeński ZSP zorganizowali obóz szkoleniowo-dyskusyjny, na którym spotkał
się aktyw samorządów domów studenckich – rad mieszkańców i sądów koleżeńskich. Uczestnicy dyskutowali o roli i zadaniach rad mieszkańców i sądów koleżeńskich w realizacji
programu wychowawczego na terenie DS, s. 141.

06.1972

Komisja Ekonomiczna RN ZSP z udziałem Stołecznego
Centrum Rehabilitacji zorganizowała w Konstancinie seminarium „Rehabilitacja Zdrowotna w życiu studentów”.
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5.01.1973

Prezydium rządu zatwierdziło projekt zmian w systemie
pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych. Zakończona została prawie dwuletnia dyskusja nad wprowadzeniem nowego systemu stypendialnego, który by
w większym stopniu niż dotychczas preferował rzetelną
naukę. Wysokość nowego stypendium zależeć będzie od
sytuacji materialnej studenta i jego wyników w nauce.

26.03.1973

odbył się ostatni VIII Kongres Zrzeszenia Studentów Polskich

27-28.03.1973 powołany został Socjalistyczny Związek Studentów Polskich
09.1973

akcja obozy rehabilitacyjne Lato’73 – zorganizowano wypoczynek dla ok. 1300 studentów nad morzem (Jastrzębia
Góra – aż do Helu – 15 obozów rehabilitacyjnych)

12.1973

uroczyste posumowanie akcji Lato’73

10.05.1974

Seminarium „Dom Studencki miejscem wypoczynku, nauki i działania”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński

21.10.1974

Udział w resortowych komisjach nt. planów inwestycyjnych w szkolnictwie wyższym z udziałem zarządów Inwestycji Szkół Wyższych

20.02.1975

Podsumowanie akcji letniej Lato’74

03-04.1975

Konsultacje resortowe w sprawie systemu pomocy materialnej państwa dla studentów, stypendia fundowane;
propozycje SZSP

17.05.1975

Przygotowania do akcji Lato’75 - organizacja obozów rehabilitacyjnych, konsultacje z Akademicką Służbą Zdrowia

09.1975

Akcja Lato’75. Wzięło w nim udział ok. 1200 studentów.
Obozy zlokalizowane były okolicach Jastrzębiej Góry –
Cetniewa.
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10.1975

Seminarium: Racjonalne i zgodne z potrzebami gospodarki i kultury narodowej kształcenie i zatrudnianie absolwentów szkół wyższych

20.11.1975

Narada samorządu stołówek studenckich w Lublinie –
doświadczenia, perspektywy

16.01.1976

Na wniosek SZSP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał zespół do opracowania nowych zasad żywienia studentów. Zespół dokonał oceny stanu organizacyjnego żywienia, odbył konsultacje w środowiskach,
a także miał możliwość zapoznania się z jej działalnością
w Rumunii, Bułgarii, Czechosłowacji i na Węgrzech. Sporządzony raport otrzymał Minister Nauki.

02-05.1976

Prace nad założeniami sposobu zapewnienia absolwentom szkół wyższych mieszkań – studenckie książeczki
mieszkaniowe

09.1976

Kontynuacja akcji obozowej dla osób z dysfunkcją ruchu,
schorzeń nerwicowych i kardiologicznych. Robocze spotkanie dotyczące doskonalenia opieki zdrowotnej w środowisku akademickim.

1977-1980

Doroczne narady i szkolenia samorządów domów studenckich w Uniejowie (wakacje, przerwa semestralna).
W czasie tych spotkań powstawały kolejne regulaminy
Ogólnopolskiego Konkursu Samorządów Domów Studenckich (przepisy wyborcze, nowe programy pracy)

04.1978

Raport o stanie opieki zdrowotnej, ocena stanu zdrowia
środowiska studenckiego

06.1978

Zakończono prace studyjne nt. wdrożenia produkcji typowych, funkcjonalnych mebli do domów studenckich

12.1978

Plenum ZG SZSP – działalność SZSP w domach studenckich; Łódź

04.1979

Seminarium: Młodzi w małżeństwie i życiu rodzinnym
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1979

ZG SZSP wydaje przepisy regulujące zasady funkcjonowania organów samorządowych na terenie DS., rad
mieszkańców, sądów koleżeńskich i komisji rewizyjnych

8.02.1986

Forum absolwentów, Chełm Lubelski

5.06.1986

Giełda Absolwentów w Szczecinie

18-19.12.1986 Konferencja Naukowa w Poznaniu „Problemy startu zawodowego absolwentów wyższych uczelni”
22.12.1987

Finał Konkursu na pamiętnik „Start Absolwenta” –
SGPiS, Warszawa

Niestety, nie udało się w pełni oddać dorobku ZSP z lat 80 tych. Jest
wiele przyczn m.in. brak dostępu do archiwum, a także zawodna pamięć po latach.
Mamy nadzieję, że zapis z nagrania TV dokonany 16.062016 roku pozwoli dokonać oczekiwanych uzupełnień.
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Przewodniczący

Przewodniczący
Komisji
Ekonomicznej

Pracownicy i społeczni
współpracownicy Komisji
Ekonomicznej

Sylwester Zawadzki
(1950)
Ryszard Majchrzak
(1951-1956)
Stefan Olszowski
(1956-1960)

Czesław Wiśniewski
wiceprzewodniczący
RN ZSP
(1956-1960)

Czesław Wiśniewski
(1960-1963)

Jan Kluczyński
wiceprzewodniczący
RN ZSP
(1960-1962)

Danuta Toborek

Jerzy Markiewicz
wiceprzewodniczący
RN ZSP
(1962-1963)
Jerzy Kwiatek
(1963-1966)

Antoni Solarz
wiceprzewodniczący
RN ZSP
(1963-1966)

Ryszard Pacyno – sekretarz KE
Ryszard Prejs, Henryk Moroz,
Stanisław Mikołajczyk, Piotr
Krasowski, Andrzej Siwek

115

Sprawy socjalno-bytowe studentów (1950-1990)

Jerzy Piątkowski
(1966-1969)

Lech Dawydzik
wiceprzewodniczący
RN ZSP
(1966-1969)

Olgierd Sielewicz - sekrertarz KE
Henryk Zieliński - sekretarz KE
Kazimierz Jaszczyk - sekretarz KE
Stanisław Tański,
Paweł Pustówka,
Teresa Leszczyńska,
Mirosław Skorupowski

Stanisław Ciosek
(1969-1973)

Kazimierz Jaszczyk
wiceprzewodniczący
RN ZSP
(1969-1973)

Eugeniusz Mielcarek
(1973-1976)

Jerzy Wydra
(1973-1976)
kierownik Wydziału
Ekonomicznego

Stanisław Gabrielski
(1973-1980)

Ewa Tempska
sekretarz ZG SZSP
(1976-1979)
Jerzy Kamiński
(1977-1979)
kierownik Wydziału
Ekonomicznego
Teresa Kozłowska
sekretarz ZG SZSP
(1979-1980)
Jan Olejnik
(1979-1981)
kierownik Wydziału
Ekonomicznego

Rajmund Szlązak - sekretarz KE
Jerzy Wydra - sekretarz KE
Marek Karnecki - sekretarz KE
Krystyna Mądry, Zygmunt
Dąbek, Lidia Broż
Pracowali społecznie:
Jerzy Socha, Maciej Mazela,
Marek Kotański, Ewa
Charkiewicz, Krystyna
Nawrocka, Lucyna Żołądek,
Wiesław Niesłuchowski, Jan
Kowalczuk, Barbara Lisowska,
Henryk Paweł Byra, Janusz
Roczeń
Jerzy Kamiński - zastępca kier.
Wydz., Janusz Konieczny
- zastępca kier. Wydz., Witold
Wiśniewski - zastępca kier.
Wydz., Ryszard Pluta - zastępca kier. Wydz.
Pracowali społecznie:
Marek Brzeziński, Marek
Dworak, Anita Rump, Zofia
Sarna, Maria Jędrys, Tomasz
Wojtkiewicz, Jacek Woźniak
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Tadeusz Sawic
(1980-1982)

Cezary Droszcz
(1982-1985)

Krzysztof Pietraszkiewicz
(1980-1982)
wiceprzewodniczący
RN SZSP
ds. Ekonomicznych

Henryk Łaniecki – kierownik
Henryk Piotrowski,
Mateusz Liwski,
Ewa Derenowska, Magda
Suchara, Magda Sadowska,
Krzysztof Pietraszkiewicz Grażyna Różanek, Elżbieta
Koszelow, Jarosław Wodejko,
(1982-1985)
wiceprzewodniczący Jan Korsak
RN ZSP
ds. Ekonomicznych

Antoni Dragan
(1985-1987)

Dariusz Wojtczak
(1985-1987)
wiceprzewodniczący
RN ZSP
ds. Ekonomicznych

Marek Józefiak
(1987-1990)

Barbara Lamentowicz
(1987-1990)
wiceprzewodnicząca
RN ZSP

Henryk Łaniecki – kierowik
Wydz. Ekonomicznego
Wiesław Świderek – kierownik
Wydz. Absolwenckiego
Jarosław Wodejko – kierownik
Wydz. Domów Studenckich
Mateusz Liwski,
Ewa Derenowska,
Magda Suchara,
Magda Sadowska,
Grażyna Różanek,
Elżbieta Koszelow,
Krzysztof Domeradzki,
Andrzej Długołęcki,
Renata Chmielweska,
Kazimierz Kruczek,
Bożena Reszkowska,
Beata Osiniak,
Stanisława Nowaczyk,
Agata Marciniak,
Barbara Lamentowicz
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Bez różowych okularów, „Sztandar Młodych”, 13-15.06.1986 r.
Borówko Janina, „Kronika”, Gdańsk 2014.
Chcemy pomóc. „Dom dla Judyma”, „Rzeczypospolita”, 17.02.1986 r.
Ciosek Stanisław, Nowa szansa, szkolnictwo wyższe, „Perspektywy” nr
40, 1971.
Forum Absolwentów w Chełmie. Efekt wsiąknięcia, „Nowy Medyk”,
1-15.03.1986 r.
Furtka do wyjścia z długiej kolejki, „Ekspres Wieczorny”, 23.06.1986 r.
Giedrojć Jerzy, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. Dr. S. Jasińskiego
w Zakopanem 1934-2014, Zakopane 2014.
I Ty zostaniesz absolwentem, „Sztandar Młodych”, 24.11.1986 r.
Jacennik Barbara, Szczesiul Anna, Borówko Janina, Planowane leczenie
stomatologiczne studentów szkół wyższych Gdańska, Czas stomatologiczny
1975, s. 817-820.
Jasiński Stefan, Znaczenie sanatorium akademickiego w walce z gruźlicą
wśród młodzieży i organizowanie go przez chorą młodzież i społeczeństwo – referat wygłoszony na Zjeździe Przyrodników i Lekarzy we Lwowie, w lipcu
1937.
Jaszczyk Kazimierz, ZSP w trosce o warunki studiów zatrudnienie absolwentów, „Życie Szkoły Wyższej”, 1970, s. 96-104.
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Jaworski Jan, Sanatorium akademickie w walce z gruźlicą u studentów
w latach 1901-1976 – referat wygłoszony na inauguracji Akademickiego Centrum
Rehabilitacji im. Dr. S. Jasińskiego w Zakopanem dnia 11 kwietnia 1978 roku.
Kabaj Mieczysław, Dylematy perspektywicznej polityki zatrudnienia,
„Polityka Społeczna” nr 6, 1974.
Kadry dla przyszłości, Warszawa 1972, ZSP.
Kalbarczyk Ryszard, Działalność w organizacjach studenckich a praca
zawodowa absolwentów, „Życie Szkoły Wyższej” nr 4, 1970, s. 59-64.
Kamiński Ireneusz, Studencki Lublin, „Student” nr 7-8, 22.07.1969.
Klimczak Wiesław, ZSP-owskie drogi rozwojowe 1950-73, Warszawa
1977, s. 239.
Kluczyński Jan, Kwalifikacje a rozwój gospodarczy, 1970, „PLON”, s. 293.
Konkurs dla absolwentów, „itd.”, 21.07.1985 r.
Kowalczuk Jan, Lato 1973, Zdrowie Publiczne 1975, t. 86 m. 3, s. 285-292.
Kozak Jan, Akademicka Służba Zdrowia w Lublinie (1918-1983), Annales
UMCS 1985, XL, 12, s. 235.
Materiały z sympozjum, opr. Janusz Roczeń, Jerzy Wydra, Rehabilitacja
zdrowotna w życiu studentów, Konstancin 1972, s. 188. M.in.:
- Askanas Zdzisław, Panel: Rehabilitacja kardiologiczna studentów
- Czyżewski Wacław, Hora Zbigniew, Rozwój i organizacja poradni rehabilitacyjnej dla studentów szkół wyższych
- Czyżewski Wacław, Hora Zbigniew, Rola obozów wędrownych w usprawnianiu studentów inwalidów
- Dega Wiktor, Rehabilitacja w środowisku studenckim
- Nauman Aleksander, Granowski Robert, Rehabilitacja i profilaktyka
układu oddechowego u studentów
- Niesłuchowski Wiesław, Rehabilitacja lecznicza jako jeden z kierunków
działania na obozie rehabilitacyjnym, 288
- Rudnicki Stanisław, Tolerancja wysiłku fizycznego w rehabilitacji kardiologicznej
- Wardaszko-Łyskowska Halina, Flatau Joanna, Problemy rehabilitacji
studentów z problemami psychicznymi
- Weiss Marian, Zasady organizacji rehabilitacji w życiu studentów
- Weiss Marian, Rehabilitacja studentów z dysfunkcją ruchu.
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Materiały z seminarium: Racjonalne i zgodne z potrzebami gospodarki i
kultury narodowej zatrudnienie absolwentów szkół wyższych 1975, opr. Jerzy
Wydra. M.in.:
- Bernat Stanisław, Aktualnie obowiązujący system zatrudniania absolwentów szkół wyższych
- Butller Andrzej, Kassyk Elżbieta, Ocena skuteczności działania systemu
planowego zatrudniania absolwentów szkół wyższych
- Dzienio Kazimierz, Gołacka Maria, Zapotrzebowanie gospodarki narodowej na kadry z wyższym wykształceniem
- Murawski Władysław, Adaptacja zawodowa i społeczna absolwentów…
- Tymowski Janusz, Wykorzystanie młodych absolwentów w gospodarce narodowej
- Wiśniewski Witold, Wydra Jerzy, Zadania i udział SZSP w polityce racjonalnego zatrudniania absolwentów szkół wyższych.
Nie daj się zaskoczyć. Sztandar Młodych, 11.11.1987 r.
Niesłuchowski Wiesław, Ocena Centralnego Obozu Rehabilitacyjnego
w Cetniewie – 71 na podstawie ankietowego badania uczestników.
Niesłuchowski Wiesław, Kowalczuk Jan, Studenckie obozy rehabilitacyjne – lato 1973, Zdrowie Publiczne 1975, t. 86, m 3, s. 285-292.
Niesłuchowski Wiesław, Studenckie obozy rehabilitacyjne - integralną
częścią całorocznej opieki zdrowotnej, Zdrowie Publiczne 1973, t. 84 m. 9,
s. 887-894.
Poradnik – interpretacja przepisów, opr. Kazimierz Jaszczyk, Jerzy Wydra, Pomoc materialna dla studentów, Warszawa, 1975.
Pożyteczna inicjatywa ZSP. Giełda pracy dla absolwentów, „Głos Szczeciński”, 6.06. 1986 r.
Roczeń Janusz, Śliwoń Andrzej, Sprawozdanie z Centralnego Obozu Rehabilitacyjnego w Cetniewie, 1971.
Rurański Jan, Wystarczy dziesięciu z polotem, „itd”, 26.10.1967.
Smarduch Tomasz, Działalność Centrum Rehabilitacji im. Dr. S. Jasińskiego w Zakopanem w latach 1995-2005, praca magisterska – Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, 2007.
Sochacka Danuta, Portret jednej dzielnicy, „Kobieta i Życie” nr 16,
20.04.1969.
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Stopnicki Ignacy, Moje ZSP, Informator nr 8, Ogólnopolska Komisja
Historyczna, 2014.
Studenckie sądownictwo koleżeńskie ZSP-SZSP, 1957-1977.
Szyszko Edmund, Poradnik inwestycyjny społecznych komisji Zrzeszenia
Studentów Polskich do spraw inwestycji i remontów urządzeń socjalnych dla
młodzieży szkół wyższych, 1972, s. 26.
Tylka Elżbieta, Tyka Jan, Niesłuchowski Wiesław, Psycholigiczne znaczenie rozbieżności między realnym a idealnym samego siebie w rehabilitacji studentów, [w:] Zdrowie Publiczne 1977, XI, 701.
Tylka Elżbieta, Tyka Jan, Niesłuchowski Wiesław, Charakterystyka
psychologicza profilu osobowościowego studentów i inwalidów oraz
ocena zmian niektórych jego właściwości w przebiegu obozu rehabilitacyjnego, [w:] Zdrowie Publiczne 1977, X.
Wartość rynkowa, „itd”, 5.07.1987 r.
Wojciewski Jerzy, Autorytet działacza, „itd” Nr 50, 14.12.1969.
Wojtusik Ewa, Co robią rady mieszkańców, „Konfrontacje” nr 9, 30.03.1969.
Zawadzki Józef, Zdrowie młodzieży [w:] Pomoc i samopomoc akademicka,
wyd. Rada Naczelna Pomocy Młodzieży Akademickiej, 1925, nr 2.
Z dyplomem w życie, „Gazeta Robotnicza”, 20.03.1987 r.
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NASZE PUBLIKACJE

• Pomoc materialna dla studentów, 1975 – to interpretacja przepisów stypendialnych wraz
z załączonymi aktami prawnymi. Książka ta stanowiła wykładnię przepisów, była powszechnie
stosowana przez komisje stypendialne.
• „Studenckie obozy rehabilitacyjne” – Warszawa, 1975

• Sympozjum „Rehabilitacja zdrowia dla studentów” – Konstancin, 1972; w książce przedstawiono wygłoszone referaty i wypowiedzi w panelu. Spotkanie to było ukoronowaniem dorobku
Akademickiej Służby Zdrowia i ZSP, a także ukierunkowaniem dalszego rozwoju. Jego wartością
był udział wielu wybitnych osobistości polskiej nauki z dziedziny rehabilitacji.
• Seminarium „Racjonalne i zgodne z potrzebami gospodarki i kultury narodowej kształcenie i zatrudnianie absolwentów szkół wyższych”, 1975, to głos środowiska studenckiego, jakże aktualny i dzisiaj.
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• „Poradnik inwestycyjny społecznych Komisji Zrzeszenia Studentów Polskich do spraw inwestycji
i remontów urządzeń socjalnych dla młodzieży szkół wyższych”, 1972, to kolejna forma aktywności
społecznej organizacji studenckiej.
• „ZSP - drogi rozwojowe 1950-73”, autorstwa Wiesława Klimczaka, to dokument prezentujący
najważniejsze przedsięwzięcia ZSP.

„Studenckie Sądownictwo Koleżeńskie ZSP-SZSP 1957-77”; publikacja przedstawia dorobek
samorządu studenckiego. Jest to fenomen w niespotykanej skali społecznego samorządu.
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„Strefy cienia”

„W kręgu opiatów”
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Stanisław Ciosek
Przewodniczący Rady Naczelnej
Zrzeszenia Studentów Polskich,
Ambasador RP w Moskwie
Gratuluję Kolegom pięknej inicjatywy
urzeczywistnionej w publikacji „Sprawy
socjalno-bytowe studentów 1950-90”.
Dla mnie, żywotnie związanego ze
Zrzeszeniem Studentów Polskich, lektura tej książki to powrót do lat młodzieńczych. To tu, w ZSP, kształtowały się
nasze osobowości. Tu rodziły się przyjaźnie. Dzisiaj, po latach, mogę
odnieść się do naszych studenckich dokonań z dumą i satysfakcją. Sprawy, o których mowa w publikacji, to dorobek ZSP, naszych Koleżanek i Kolegów, którzy potrafili zadbać, aby warunki studiowania były
w ówczesnych czasach jak najlepsze. To, że problemy te ZSP traktowało
poważnie i solidnie, świadczy fakt, że większość posiedzeń plenarnych
Rady Naczelnej było poświęcone właśnie sprawom ekonomicznego
zabezpieczenia studiów. ZSP było szkołą przygotowania do życia zawodowego. Wielu z nas pełniło znaczące w kraju stanowiska w życiu
gospodarczym, społecznym, w kulturze i nauce. Ta wielka społeczność
ZSP dobrze przysłużyła się naszej Ojczyźnie.
Upamiętnienie tych dokonań organizacji studenckiej to nasz obowiązek. Liczę na to, że również podobne inicjatywy będą podejmowane
w przyszłości.
Stanisław Ciosek
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Wiesław Klimczak
prof. dr hab. Władysław Markiewicz
Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Komisji
Nestor ruchu studenckiego
Historycznej Ruchu Studenckiego
Autorzy książki „Sprawy socjalno-bytowe studentów (1950-90)” podjęli się trudnego zadania przedstawienia roli Zrzeszenia Studentów Polskich w tworzeniu
jak najlepszych warunków do studiowania. Praca ta była oczekiwana. Temat na
pewno nie jest wyczerpany, ale stanowi już zalążek do dalszych prac. Nie tak
dawno zmarły profesor Władysław Markiewicz, nestor ruchu studenckiego, nie
zdążył napisać rekomendacji. Rozmowy, które z Nim prowadziłem na temat
Bratniej Pomocy, związków młodzieżowych działających po wojnie na polskich
uczelniach upoważniają mnie, by również w Jego imieniu pogratulować autorom
dobrej roboty. Pion ekonomiczny stanowił kręgosłup Zrzeszenia. Przeglądając
kalendarium historii ZSP odnotować należy, że 75% posiedzeń Rady Naczelnej
było poświęcone sprawom socjalno-bytowym. Mieliśmy to szczęście, że w Komisjach ekonomicznych i domach studenckich działali Koledzy doskonale przygotowani do tych zadań. Ich mądrością była umiejętność włączenia do współpracy
specjalistów i lekarzy, żywieniowców, inżynierów i pracowników uczelni, co
pozwalało opracowywać rzeczowe materiały i formułować konkretne postulaty
i wnioski do właściwych władz.
Na kanwie tej oceny poczynić należy uwagę, że w okresie transformacji sprawy ekonomicznego zabezpieczenia studentów nigdy nie były przez nikogo podważane. Monopol na fachowość był po stronie ZSP, które dobrze przysłużyło się
społeczności akademickiej.
Książka zawiera przegląd poszczególnych działów, które realizowała Komisja Ekonomiczna. Prezentuje oceny, przedstawia osoby, które współuczestniczyły w jej pracy. Bardzo wzruszył mnie rozdział poświęcony Kolegom, którzy
już nie żyją. Pamięć o nich to piękny wyraz. Album przypomina, przywraca do
naszej pamięci wydarzenia sprzed lat. Bardzo dobrze, że autorzy zadbali o przedstawienie piśmiennictwa dotyczącego omawianego tematu. Wisienką na torcie
w tej książce jest wypowiedź Stanisława Gabrielskiego, który w sposób bardzo
sugestywny i osobisty ujmuje historię ZSP.
Rekomendacje, jakie otrzymała książka, świadczą o jej dużym znaczeniu
w historii naszej Organizacji.
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Rekomendacje

prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja
Rektor Uniwersytetu Opolskiego

Wszystko, czego nauczyłem się w zakresie działalności społecznej w czasie moich
studiów, zawdzięczam Zrzeszeniu Studentów Polskich. Widziałem, jak ogromną rolę
odgrywali koledzy i koleżanki działający
w komisjach ekonomicznych, pomagający studentom z biednych rodzin. Na mojej
opolskiej uczelni były to, już niestety nieżyjące, Grażyna Kaczmarek i Maria
Lewek, że wymienię tylko te dwie postacie.
Ja wyżywałem się w działalności kulturalnej, organizując m.in. Zimową
Giełdę Piosenki Studenckiej w Opolu, na której w moich studenckich czasach
debiutowali m.in. Magda Umer, Andrzej Rosiewicz czy też Jan Kaczmarek
i Tadeusz Drozda z wrocławskiej „Elity” – wówczas studenci Politechniki Wrocławskiej. Giełda ta spełniała podobną rolę kulturotwórczą, jak Krakowski Festiwal Piosenkarzy Studenckich. Laureaci tych dwóch ZSP-owskich konkursów
trafiali od razu do puli finałowej Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, stając się
z czasem pierwszorzędnymi twórcami polskiej kultury muzycznej.
W czasach studiów kierowałem studenckim radiowęzłem Radio-Sygnały
i pismami zetespowskimi: „Spójnik” i „Bakałarz” oraz Studenckim Dyskusyjnym Klubem Filmowym „Flap”, w którym uczestniczyli, promując swoje
filmy, najwybitniejsi polscy reżyserzy – z Andrzejem Wajdą i Kazimierzem
Kutzem na czele. Wtedy też rodziły się moje wielkie, ponadczasowe przyjaźnie i nauczyłem się kierowania dużymi zespołami ludzkimi, co później
wykorzystywałem, kierując i budując Uniwersytet Opolski jako rektor przez
cztery kadencje (1966-2006). Wyrosłem z ZSP i nigdy nie pozwalałem i nie
pozwalam w mojej obecności szargać dobrego imienia tej organizacji.
Cieszę się, że moi nieco starsi koledzy tą publikacją upominają się o pamięć o zasługach ZSP nie tylko w działalności socjalnej i kulturalnej. Szkoda,
że tak późno, bo fałszerze najnowszej historii Polski, częstokroć o mentalności paszkwialntów, zrobili już swoje. Potrafili w świadomość narodową
wbić, że PRL była państwem tylko niegodziwości absurdów ze świata filmów Stanisława Barei, a nie głównie ciężkiej pracy i nauki i że my, zetespowcy, mamy się wstydzić swoich życiorysów. Jeżeli na to pozwolimy, to sami
będziemy sobie winni, staniemy się – chcąc nie chcąc – uczestnikami tego
wielkiego fałszu historii.
Ta książka ma mocną, sprawdzoną faktografię i broni życiorysów ludzi
szlachetnych, których nigdy w ZSP nie brakowało, którzy oddawali swoją
energię i wolny czas dla rozwoju polskiej kultury, działalności turystycznej
i ochrony socjalnej słabszych.
Stanisław Sławomir Nicieja
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prof. dr hab. Antoni Pieniążek
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
UMCS w Lublinie
W działalności ZSP sprawy bytowe studentów były w centrum zainteresowania tej
organizacji, w zakreślonym w tytule przedziale czasu, w tym niełatwym dla studiowania
okresie. Opracowanie zostało przygotowane
przez wielu autorów i ukazuje istotny dorobek ZSP, którego nie można zaprzepaścić
a odwrotnie, praca ma je upamiętniać. Autorom poszczególnych tekstów udało
się cel taki osiągnąć. Wielu z nich przygotowując teksty do publikacji dowiodło,
że nie tylko potrafili jakże skutecznie działać w tym trudnym okresie, a ponadto,
że dla tego pokolenia działalność w ZSP, na wszystkich szczeblach działania tej
Organizacji, była dla nich szkołą społecznej edukacji. Gratuluję.
Choć opisywane przez Autorów formy prowadzonej działalności dotyczą
odległych lat, co powoduje, że duża ich część miała prawo wypaść z pamięci, nabrać innego wymiaru, to zauważyć można w każdym opracowaniu, że wszyscy
wspominają tę odległą już rzeczywistość bardzo miło i ciepło, mimo, że każdy
z nich, poświęcał swój czas na aktywność, która znacznie wykraczała poza regulamin i program studiów. Dla wielu ten czas stanowił naturalne dopełnienie obowiązku rzetelnego studiowania. Wielu wspomina też, że to wiek młodzieńczy,
ideały, cechy środowiska studenckiego tamtego okresu były naturalnym podłożem dla organizowania i czynnego uczestniczenia w różnego rodzaju wzajemnej
samopomocy.
Poszczególne publikacje, choć wielu autorów, zostały przygotowane od strony językowej w sposób staranny. Poszczególne tezy opracowań przedstawione
zostały w sposób czytelny, są należycie uzasadnione i tam, gdzie było to możliwe, zostały przekonywująco udokumentowane. Ważnym elementem opracowania jest kalendarium posiedzeń Rady Naczelnej ZSP, potwierdzające ilością
posiedzeń tejże problematyce poświęconych, czyli materialnemu zabezpieczeniu
studiowania. Są one przekonywującym dowodem potwierdzającym wagę tej
problematyki. Wydawnictwo może odgrywać rolę edukacyjną dla młodzieży
studenckiej dzisiaj studiującej. Choć znacząco zmieniły się realia studiowania,
to w dalszym ciągu część życia studenckiego toczy się w Domach Studenckich
i dawne pomysły Rad Mieszkańców DS mogą stanowić inspiracyję dla organizacji życia studenckiego. Podobnie rzecz ma się z innymi obszarami studenckiej
aktywności, stypendia, opieka zdrowotna itp.
Rekomenduję udostępniony mi tekst do publikacji nie tylko w celu upamiętnienia tych form zaangażowania się studentów w różne formy działalności
uczelni, na której studiowali, ale także po to, by inspirować dzisiaj studiujących
do większego zaangażowania się w różne formy działalności szkoły wyższej
w której studia odbywają.
Antoni Pieniążek, Lublin, dnia 30 grudnia 2016 r.
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Rekomendacje

prof. Jerzy Trela
Aktor, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej w Krakowie
Od lat mlodzieńczych związany byłem z kulturą. Z dużą satysfakcją jako
student, a później nauczyciel akademicki obserwowałem Kolegów, którzy dbali
o sprawy socjalno-bytowe studentów.
Autorzy niniejszej książki podjęli trud
przedstawienia tego dorobku Zrzeszenia
Studentów Polskich. Praca dobra i potrzebna.

Jerzy Trela

prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego we Wrocławiu

Publikacja niniejsza stanowi dla mnie
wspomnienie i dokument najpiękniejszych
lat mojej młodości. Opowiada o pracy na
rzecz środowisk akademickich, w której
uczestniczyłem z perspektywy Wrocławia
i Dolnego Śląska. Oczekiwanie środowisk
akademickich „na lepsze” zderzało się w tym czasie z ciągłym deficytem
możliwości i środków finansowych. W tej sytuacji jedynym środkiem zaradczym mógł być tylko kapitał społeczny środowiska. To tylko wypracowany
latami kapitał społeczny środowisk akademickich pozwalał zmieniać rzeczy
uważane w kategoriach ludzkich za niemożliwe - w możliwe i wykonalne.
Wprowadzał ład, porządek i pewność co do słuszności wybieranych scenariuszy działań. Jest on istotny dziś. Łączy nas wszystkich mimo upływu lat
i różnych dróg, którymi poszliśmy po okresie studiów.
Patrząc retrospektywnie zastanawiam się często, czy byłaby możliwa tak
skuteczna działalność w obecnej rzeczywistości społecznej.
Wojciech Witkiewicz
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zakończenie
Połączyła nas wspólna praca na rzecz środowiska studenckiego. Mimo
upływu tylu lat, spotykamy się. Dzielimy się radościami, sukcesami, jesteśmy razem.

Nasze spotkanie – Warszawa, 4 października 2003 r.

Ostatnio spotkaliśmy się 11.06.2016 r.
Dyskutowaliśmy m.in. nad projektem tej publikacji.

W czasie spotkania kamera telewizyjna zarejestrowała wypowiedzi
koleżanek i kolegów na temat działalności w ZSP. To materiał na
oddzielną książkę.
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