
Zaraz po wprowadzeniu się do aka-
demika jeden z notatników zamieniliśmy 
w książkę do wpisów. Ot taka książka 
meldunkowa.. Kto do nas przychodził, to 
się wpisywał. Potem wklejaliśmy różne 
dziwne rzeczy. 

Trudno wiernie przepisać rękopis z 
bazgrołami. Ale spróbuję oddać klimat 
tamtych dni, studiowania na początku lat 
osiemdziesiątych. 

Wpisy dokonywane były chaotycz-
nie, czasem niechronologicznie 
(późniejsze dopiski). Wklejane były kart-
ki na mięso i bilety, zdjęcia, czasem do-
piero po jakimś czasie. Później kolejne 
powstawały dopiski, w trakcie czytania 
przez odwiedzających gości. Niektóre 
dopiski pojawiły się dopiero po latach, 
czy w trakcie przepisywania.  

Wszystko to tworzy klimat dziwacz-
nego pamiętnika grupowego. Autorów 
można rozpoznać po charakterze pisma 
(co w tej wersji już nie jest możliwe, stąd 
czasem dopiski), czasem zostają anoni-
mowi. 

To taka forma „czatu” w formie pa-
pierowej.  Można powiedzieć, że to pre-
kursor internetowych stron i forum dys-
kusyjnego. Niektórzy rozmawiali ze sobą 
poprzez „papier”, inni zostawiali ślady 
swoich myśli. Ta papierowa forma 
„ksiązki meldunkowej” miała dużo bar-
dziej kameralny klimat niż internet... ale 
za to bardziej trwały (czego nie można 
powiedzieć o listach dyskusyjnych, fo-
rach czy „czatach”). 

Jeden egzemplarz to trochę mało i 

trudnodostępny. Postanowiłem więc 
przepisać w miarę wiernie, załączając 
zeskanowane ilustracje. Jest to jednak 
tylko w przybliżeniu oddanie formy i 
klimatu. Ma jednak jedną zaletę — wer-
sja elektroniczna w formie pliku PDF 
może być dostępna dla wszystkich po-
przez umieszczenie jej na stronie www.  

Miło jest wspominać po 20 latach, 
swoja młodość i klimat dziwnych czasów 
końca PRL-u.  Chciałbym powspominać 
wspólnie z innymi uczestnikami tamtych 
dni, naszej wspólnej młodości. Dlatego 
zdecydowałem się na umieszczenie wer-
sji elektroniczne w Internecie. 

W 2007 roku minie 25 lat od naszych 
pierwszych kroków na uczelni (której już 
nie ma) i 20 od magisteriów. To dobry 
pretekst na kolejne spotkanie po latach. 
Przygotowania do spotkania już trwają, 
próbujemy się odszukać. 

Koleżanki i koledzy, jako były 
starosta zwracam się do was z gorąca 
prośbą i sięgnijcie do starych szuflad, 
kufrów i zakamarków na strychu: 
poszukajcie pamiątek z tamtych cza-
sów, przywieźcie i powspominajmy 
razem.  

Być może udałoby się nam nie tylko 
powspominać, ale także zostawić po so-
bie jakaś ślad. Ślad nieoficjalny, nieucze-
sany, ale za to z emocjami i sentymenta-
mi. 

Wasz starosta z I roku Biologii 

Stanisław Czachorowski 

Zamiast wstępu 

S. Czachorowski 
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Wykaz studentów I roku Biologii - studiów 
dziennych - w roki akademickim 1982/03 

 
1. Albert Jacek 
2. Banasiak Maria 
3. Banaś Renata 
4. Barcikowska Ewa 
5. Bielmacz Iwona 
6. Borkowska Agnieszka 
7. Brzostek Agnieszka 
8. Brzostowska Grażyna 
9. Budnik Aleksandra 
10. Bielawska Joanna 
11. Bujak Dariusz 
12. Chmielewska Maria 
13. Chwidorowicz Czesława 
14. Chyczewska Elżbieta 
15. Czachorowski Stanisław 
16. Danowska Małgorzata 
17. Długozima Bożena 
18. Drab Bożena 
19. Grudzień Andrzej 
20. Jaskólska Grażyna 
21. Kania Małgorzata 
22. Kirc Joanna 
23. Konopka Anita 
24. Kozubel Witold 
25. Koźluk Inessa 
26. Kubański Krzysztof 
27. Kuliś Małgorzata 
28. Kusek Anna 
29. Marciniak Lidia 
30. Matarewicz Mirosława 
31. Matuszewicz Bożena 
32. Michalczyk Dariusz 
33. Mroczko Danuta 
34. Niemińska Bożena 
35. Nowakowska Agnieszka 
36. Ochtera Mirosław 
37. Rybaczyk Joanna 
38. Sokołowska Barbara 
39. Szulska Halina 
40. Szymala Anna 
41. Świerczyńska Renata 
42. Terlecki Leszek 
43. Wasilewska Alicja 
44. Welik Alina 
45. Wiktorko Bożena 
46. Winiarska Katarzyna 
47. Ziółkowska Małgorzata 
48. Krukowska Lidia 
49. Bielska Elżbieta 
50. Kłys Magdalena 
51. Michalska Bożena 
 

Str. 2 Książka meldunkowa pok. 402/I 

Czerwiec 1983 r., zajęcia z botaniki w ogrodzie botanicznym w 
Powsinie k. Warszawy, z dr. Piotrem Stypińskim 
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To jest firanka 

To jest Grudniasty 
(Andrzej Grudzień) To ja 

To jest zoologia 
Węgrisowej 

To są jego notatki 

Fot. Zbigniew Taraszkiewicz, 
także mieszkaniec tego poko-
ju 

„Szymek”, Stasiek 
Czachorowski (dla od-
miany zwany też Filip-
kiem) 
W głębi Grażyna Plona 

Grafik z dyżurami 
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5.X.1982 

Myślę, myślę ale nic nie mogę wy-
myślić. Nic to. Tak w ogóle to jestem 
bardzo dumna bo jak na razie (to z wra-
żenia) jestem pierwsza (aż wypieków 
dostałam), a poza tym to w życiu taki 
zaszczyt mnie jeszcze nie spotkał. To 
był wstęp, teraz to wypadałoby jakiś 
wierszyk: 

Tak waćpanów miłuję, że dychać 
nie mogę. Miłuję waćpanów i piechotą i 
na koniu, na czczo i po jedzeniu na wie-
ki i po szkodzie. 

Ja 

(Asia-Kasia B.) 

7.X.1982 
„Życie jest niemożliwe bez przyzwy-

czajenia. Ale jednocześnie przyzwycza-
jenie jest wrogiem życia. Najbardziej 
przyzwyczajony jest trup” 

S.Mrożek 
- to są refleksje Szymla vel Zbyszka vel 
Staśka po ćwiczeniach z zoologii 
 
 
8.10.82 

Życie jest piękne, zwłaszcza gdy jest 
się młodym. Wszystko człowieka cieszy, 
a najbardziej zaliczenie ćwiczeń u dr. M. 
Stypińskiej. 

Życie idzie do przodu, ale ja zostanę 
w tym samym miejscu 

Agnicha 

11.10.82 r. 
 

O wy wypłowiałe syny zdechłych 
lemórów, ochydne pomioty zawrzodzo-
nych ladacznic. Co wy sobie  k... myśli-
cie? Gdzie jest klucz!!! Jesteśmy w 
pokoju 603AI 

Stasiek i Andrzej 

Idziesz i idziesz, to jedno potrafisz 
- prosto na oślep przed siebie. 
Kuda chłopie? 

Jędrzej, 15.X.82 

14.10.82 

Z pierwszych dowcip WSP 

WSP - wszyscy sobie postudiują 

WSP - Wylęgarnia starych panien 

WSP - wszyscy sobie popier..... 

Taraszkiewicz Zbyszek 

 

Potem dopisane (1983) przez różne oso-
by: 

Wieczorowa Szkoła Podstawowa 

Wielkie Stronnictwo Palantów 

Wyspa Spragnionych Panienek 

Wyższa Szkoła Pisuardes 

Mgr Kupis, stara panna do 
doc. Jabłonowskiego: 
„możebyśmy otworzyli już 
przewód” (doktorski) 
„No wie pani, w panie wieku 
już wszystkie kobiety mają 
pootwierane przewody 
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18.X.82 

Jak się będziesz uczył pilnie 
wszystkiego, co zadają na Biologii - to 
wkrótce zapomnisz, że jesteś chłopa-
kiem. 

Szymek 

Godz. 21.24 - mam to wszystko w 
„wielkim poważaniu”, że się tak grzecz-
nie wyrażę. 

Ten sam 

 

20.X.1982, godz. 22.53. 

Posługując się  biologiczną nomenkla-
turą: szczęśliwy ten, kto przebywa w 
tym locus. 

(Lidka) 

 

Upoważnienie 
W  wyniku przegranego zakładu upoważniam 
Andrzeja Grudnia do eksploatacji Agnieszki 
„Oczko” z pokoju 603A/I. 
Niniejsze oświadczenie jest prawomocne. 
St.Czachorowski 

6.11.1982 r. 
Na razie jestem tabula rasa z zoolo-

gii (systematyka). Pomimo gróźb stoso-
wanych wobec moich kolegów z roku, 
nie otrzymałam nawet szklanki herbaty, 
pomijając alkohol. A domagałam się o 
systematyki. 

Lidka - przyszła ofiara w/w p. dr. 
Stypińskiej 

6.XI.82 

Dziwa - dziwiąca się dziewczyna. 

Uniwersytutka - kurwa akademicka. 

Syfilutek - zabiedzony student 

Biolog - kandydat do wariantkowa. 

Podfruwajka - dziewczyna z polotem 

Podfruwajka - dziewczyna, której brak 
polotu (J.) 

11.XI.82 
W nieutulonym i niepocieszonym 

żalu zawiadamiamy, że wczoraj (w jaki 
sposób i w jakiej godzinie niewiadomo) 
kontrakt z Panem Bogiem  na swoje 
życie brutalnie zerwał nasz Umiłowany 
Towarzysz i Wujek - Leon Breżniew. 
Cześć Jego pamięci!!! 

J. 

3.XI.83 
 

Biolofilia - choroba wywołana nad-
miarem uczenia się biologii. Objawy: 
mówienie przez sen systematyki, sny o 
glistach, raczkach, tkankach twórczych, 
ze szczególnym uwzględnieniem rozm-
nażania itd.. Leczenie... Nie wykryto 
skutecznego leku, wszystkie dotychcza-
sowe środki są nieskuteczne 
 
(pisał pewnie chory, bo mu się lata po-
myliły, ewidentna utrata poczucia cza-
su). 

 (Sz.) 

5.XI.82. 
 

Dziś zauważyłam wspaniałe i nie-
zwykłe zjawisko. A mianowicie Frau 
Stypińska przeszła metamorfozę i za-
mieniła się w Hirudo medicinalis z 
ogromna przyssawka tylną. A żeby było 
ciekawiej, była okazem z przesuniętym 
na prawą strone żołądkiem i jelitem 
tylnym. 
 

Naoczny świadek - Grażyna 
 
Dopisek: Czyżby Jej Grażynka robiła 
sekcję? 

20.X.1982. 

 

Przychodzi student do lekarza: 

- co panu? 

- biologia!!! 

 

Przychodzi baba do lekarza z żabą na 
głowie: 

- co pani jest? 

- Opalina ranarum, żaba na to 

 

Jaki jest najlepszy środek szczurobój-
czy? (lub antykoncepcyjny - dopisane 
później) 

- Stypiński z wykładem! 

23.X.82. Jak będzie po łacinie „żaba na zakręcie”? - rana na curwie 
(qurvie) 

Zlecenie 
Dla Ob. Czachorowski Stanisław zam. P. 402/I na przejęcie na 
własność Agnieszki Soni (p. 603/I). Zlecenie to należy trakto-
wać jako karę za przegranie zakładu. Należy zrealizować w 
ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wystawienia. 

Inspektor d.s. Pomocy społecznej 
Jędrzej Grudzień 

 
W/w ruchomość odmówiła i uniemożliwiła wykonanie zlecenia. 14.XI.1982 

(podpis nieczytelny) 
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Olsztyn, dn. 12.11.82 r., godz. 0.15 

Myślę, więc jestem 

Karolina 

 

 

 

Czasami: Dlatego tak często Cię nie ma. 

J. (czytane z podświadomości autorki) 

 

Opierając się na powyższym wyznaniu: 
do żony: nie myśl (za często), daj żyć. 

Szymek 

13.XI.82. 
 
Czy warto wszystko oddawać 
dla świata?!! 
zatrzymać dla siebie 
- i tak zgnije, 
rozpłynie się w niebycie, 
nawet się nie narodzi 
w pamięci 
lub czynie... 
żeby przeminąć 
- musi się stać!!! 
 

Staś Leń 

20.XI.82 
Zbyszek Taraszkiewicz: bezpieczniki 
męskie (erosy) 
 
29.XI.82 

Kto to jest wariat? Wariat to facet, 
który się żeni, aby zobaczyć nagą ko-
bietę. 
 

Czy wszechświat nie gęstnieje w 
punktach, rzednąc w przestrzeni? A cóż 
robi życie? Zmniejsza entropię w punk-
tach, zwiększając globalnie. Tak więc 
życie jest formą istnienie wszechświata, 
ideą rozwoju??? 

(Szymek) 

Największe martwienie Drupiego 
to, że jego przyszły teść jest w stop-
niu podpułkownika straży, a zarazem 
komendantem placówki. - Rośnie 
nam nowy sikacz... 

6.XII.  

Zbyszek 

12.III. Niewykorzystana laurka z 8-go 
marca 

7.XII.82. Kolokwium z zoologii 
ogólnej 
 

Albert: Bardzo ciężka kara: 
spiąć jądra kłódką. Tak zrobili 
jekiemuś chłopakowi, biedny 
męczył się bo klucz wyrzucili i 
musiał ostrożnie piłować, a 
spodni nie ma jak włożyć. 

30.XI.1982. 

Owoc wysiłków twórczych i prania sza-
rych komórek mózgów sąsiadek zza ścia-
ny: 

„TAKICH TRZECH, JAK WAS 
DWÓCH, TO NIE MA ANI JEDNEGO” 

Hanka, Jolka, Mariolka, Aldona 

Są trzy rodzaje kobiet: 
Dziewice - te które się zawsze dziwią 
Niewiasty - które zawsze nie wiedzą 
Wiedźmy - te, które wszystko wiedzą 

Infusoria - wymoczki 
J. 14.XI.82 

Stypis - pieniek, druga część szczęki I 
pary owadów 
J. 1.XII.82 

Chuj i pizda w nocy gwizda, a ja muszę 
iść na rusek... 16.00, 2.XII.82 

Malował Szymek, wypisywał Andrzej Grudzięń. Sporo 
tego trzeba było namalować. I dla każdej jakiś indywi-
dualny wpis zrobić (mniej lub bardziej dowcipny 
[2004] 
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11.XII 

„Kobieta nie umie oddzielić duszy od 
ciała. Jest prościutka jak zwierzę. To 
dlatego, że ma tylko ciało, powiedział-
by satyryk. Moralność toalety. Szczę-
ście toalety.” 

Charles Baudelaire (1827-1861) 

 

12.XII. 

Cholera, robię się coraz większe bydle, 
coraz więcej we mnie zła (w tym ogól-
noludzkim znaczeniu). Teraz zaczynam 
rozpijać się. Ale to nie tylko to. Wcale 
mnie nie przeraża, że mogę (mam oka-
zję) robić krzywdę drugiemu człowie-
kowi... bo dziewczyna to też człowiek. 

Szymek 

12.XII. Wątpię i głęboko zastanawiam 
się czy Polska wyjdzie kiedykolwiek z 
głębokiego kryzysu. Chyba, że dojdzie 
do stabilizacji na niskim pułapie rozwo-
ju gospodarczego. 

Zbycho 
 
13.XII. 
 

Tak, tak... Pan Bóg stworzył naj-
pierw kobietę, tylko, że później starał 
się naprawić swój błąd i stworzył męż-
czyznę... Ale cóż u diabła Adam był 
winien, że musiał wypić piwo przez 
kogoś innego naważone? 
 
15.XII 

Po południu spadł pierwszy śnieg, a 
my z Andrzejem zaczęliśmy pracę na-
ukową! Zaczęliśmy studiować w peł-
nym tego słowa znaczeniu. 

Ku pamięci dla Andrzeja! 
 
Jędrusiu, nie kryj swej miłości do jednej 
Grażynki B. To co robiliście w pokoju 
wagowym wyjaśnia wszystko. Nie ucie-
kaj przed miłością, bo to jest chyba 
jedyna twoja pociecha i ucieczka. Ko-
chajcie się, póki czas i warunki sprzyja-
jące. Żyjcie miłością a nie biologią. 

Roztropny tatunio-Lesiunio 
16.I.1983 

Ku pamięci dla Lidki: 
Lidio - wiem, że kochasz Jacunia Al-
bertunia. Lecz ja go też kocham nade 
wszystko. Trójkąta nie zniosę. Jeśli 

Tak bardzo nie lubię wstawać rano. A 
pani Gwis-Chomicz (którą nota bene ko-
cha Lesio) nakazała przyjść mi jutro (17.I) 
na 9.30. Horror! 

Lidunia 

 

Lesio kocha przede wszystkim Jacunię 
Albertunię (I chyba Lidkę też), a p. mgr 
Gwis-Chomicz jedynię ubóstwaim. 

 

Czyżby Lesio był pokoleniem biseksual-
nym? 

chcesz kogoś kochać, pokochaj Andrze-
ja Grudnia i razem z nim zbieraj owoce 
miłości. 
P.S. Lidka, b. Ciebie lubię i nie wiem 
co to będzie, bo twoje zainteresowania 
J.A. Działają na mnie nader podniecają-
co. Więc może to miłość? Co ty na to> 
 
Odpowiedź: 
Lesiu, Jacunia Albertunia to tylko para-
wan. Będąc we troje mogłabym całymi 
godzinami wpatrywać się w Ciebie. A 
nie daj Ci Panie Boże, żebym Was na-
kryła! Bo będę zazdrosna. A zazdrosna 
baba w domu to samobójstwo. 

Takich jak Czachorowski, to trzeba 
powiązać w pęczki i przerobić na 
pożywkę dla Opalina ranarum. 
 
Pierwsze spostrzeżenie Liduni - 
Stasiu Czachorowski jest chyba 
jeszcze nie dojrzały emocjonalnie. 
Ciągle przydeptuje w miejscu i 
macha łapami. 
 
Serdeczne życzenia dla Szynma-
Pyszałka, aby nie doczekał końca 
roku na swym dyktatorskim stano-
wisku 
Najmilszy! 
P.S. Godziny twe są policzone. Ty 
erotomanie. 
 
Składam także gratulacje p. Gru-
dniowi z okazji znalezienia takiej 
fajnej kochanicy p. Grażyny B. (tej 
z kantorka). 
Miejcie dużo fajnych dzieci. 

L. 

NIE UCZĘ SIĘ, WIĘC ŻYJĘ, 
ŻYJĘ WIĘC NIE KUJĘ, ZA TO 
KOCHAM JACKĘ. 
 
Olsztyn, akademik, skrzydło ze 
świerzbem, 16.I.1983 
 
Wicemagister hab. L. Terlecki 
 
P.S. Ostatnio zaczyna mi się b. 
podobać taka jedna p. Lidka. 
Ciekawe co będzie dalej. 
 
To wszystko co napisałem o 
naszym Stasiu podsunęła mi na 

myśl zazdrośc o poizycję, którą zajmuje. Tak na 
serio to Szymcio jest całkiem O.K. 
 
Nie martw się chłopaczku za tę herbatę z Alium 
cepa, jestem Ci wdzięczny i zmieniam o tobie cał-
kiem zdanie Jesteś Stachu kochany. L. 

Szymek to łysy głąb, 
cioł, matoł, siostrzeniec 
pani dr Marii Stypiń-
skiej. 

 

I to jest prawda, za którą zginiesz. 

Obcy człowieku, przestroga: gdy po-
dasz mu rękę, to szybko wymyj, bo Sty-
pińska wyczuje kontakt! A ona nie lubi 
obcych w rodzinie. 

 

(rysował i pisał L. Terlecki) 

9.XII. Jakieś się „partyzanci” starają je-
chać już 10-ego do domu. Cóż za wy-
czyn, cóż za odwaga i cóż za pomysł.  
(nieczytelne) To jest najzwyczajniejszy 
plagiat. Ponoć papieru nie ma w  Polsce. 
(Ależ byłem wtedy głupi i nafaszerowany 
propagandą. Z chęcią wydrapałbym tę 
notkę... Wstyd mi za siebie sprzed lat - 
1988). 
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Staszek, dziś mnie obraził - nazwał 
mnie prostytutką!!! Twierdzi, że mę-
cząc się i pocąc daje rozkosz ludziom! 
Hańba. L. Terlecki 16.I.83 

P.S. Chodzi o taniec 

 

Pisz do mnie jeszcze... 

Love ciebie chyba już, a ty? 

I love you too. Ale mój kochany, nie 

używaj już więcej słowa  „chyba”. 

Ja. Das stimut Sozugen: Ich liebe dich. 
Ich mochte ein Liebeswrkaltnis haben. 
Ich bin uberzengt, los du auch mich 
liebst. Ich mochte auch viele, viele Kir-
der mit dir haben. Ich mochte Vater 
bleiden. Ich meine, das du ausgereich-
nete Muter sein wirest. 

Aha! 

 

17.01.83. 
Dziś miałam zaszczyt jeść obiad ze 
Stypińskimi w Relaxie. Niezapomniane 
przeżycie. Pani Stypińska, całą w 
uśmiechach, pan Stypiński z błyskiem 
srebrnego ząbka, ja w pąsach. 
 

Alka 

Myśl Stasia: Dziewczyny ucząc się, zatracają chęć do rozmnażania. Stają się chłopo-babami... Do garów i pieluch 
dziewczyny!!!!!       (L.) 

Dziś jest mój najszczęśliwszy dzień w 
życiu. Teraz jak już wiem, że mnie ko-
chasz (ja też tak, że nie wiem) zaczy-
nam pożądać twego ciała i duszy!!! 
Kocham, kocham, kocham, kocham, 
kocham, kocham, kocham, kocham, 
kocham, kocham, kocham, kocham, 
kocham, kocham, kocham, kocham! 
 
Duszę moją już masz. Z ciałem jeszc 
ze troche poczekasz. A że dzień 
najszczęsliwszy w życiu? Mój był już 
nieco wczesniej. Kocham. 
 
Nie wiem co odpowiedzieć, wzruszenie 
odbiera mi władzę nas piórem. Jak mam 
duszę, to mam ciebie, czy tak? Kocham. 
 
To już jest pewne. Masz mnie. Kocham, 
już Twoja Lidunia. 
 
To jest zbyt piękne, by mogło być 
prawdziwe. Musisz to koniecznie udo-
wodnić. Ta też jestem gotów to udo-
wodnić. Twój na wieki. Misio. 
 
Mogę. Perełka 

 
A jak? Najukochańsza. 
 
Inwencja - to już Twoja sprawa, 
Sposób - to już Twoja sprawa, 
A kiedy? - to już Twoja sprawa, 

Najukochańszy... 
 
Dziś, jutro i zawsze Skarbie! 
 
Tak. Zawsze. Nawet od dzisiaj (dziś) 
Love is... K.k.k. 
 
Czy tak? 
 
Tak 
 
I to jest na tyle. 
C.d.n wkrótce 
 

Lidio! 

Kocham, kocham, kocham x +∞ 

Leszku! 

Kocham (oczywiście Ciebie). I powie-
lam to co Ty napisałeś „+∞”. Ale ja 
teraz napisała poważnie (całkiem). 

Kocham 

Kocham 

Kocham 

Kocham 

Kocham 

Kocham 

Kocham 

Kocham 

Kocham 

Kocham 

Kocham 

Kocham 

Dziś jest 20.I.1983 r. a ten świntuch 
Leszek mówił mi ostatni raz, że mnie 
kocha 18.I.83. To już dwa dni.  
Lidka 
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12.II.83 (sobota) 

To pisał pijany(a) Jacunia Albertunia b. 
Kochanica(c). 

 

A ja kocham Leszka Terleckiego. 

Lidunia 

P.S. Odbywa się teraz wielkie picie. 

 

Wyznanie: jest ktoś za kim szaleję i nie 
mogę nigdy nasycić się nią. Także przy 
tej osobie tracę zmysły!!!! (dopisek: i 
umiarkowanie w paleniu i piciu) 

Tą osobą jest p. Lidia Marciniak 

Kocham 

(dopisek: ciekawe jak długo) 

P.S. Zrobię wszystko co mi powie 

L.T. 

Też tu byłem, wodę piłem i nic więcej 
nie robiłem  

Jaculek 
(dopisek: czyżby? H2O a może R-OH) 
P.S. Póki co tak samo 

Bożena Drab 
Ciąg dalszy następuje 
 
Podsumowanie imprezy: 
I. Lidka: „Ja byłam na schodach? Kie-

dy?”, „Ja podrywałam faceta przez 
okno?” 

II. Leszek: „Pierwszy 
raz ...gałem” (określenia takiego cen-
zura niestety nie przepuściła) 

III. Ola (której właściwie nie było) „Ale 
drętwe towarzystwo” 

IV Ela: „Lidka szkoda, że nie byłaś na 
dyskotece. Wszytskie kroki mi się 
pomyliły. Grali chyba ugibugi a my 
tańczyliśy czaczę!” 

VI. Kupa brudnych naczyń, puste tale-
rze. 

Pięć butelek (oczywiście pustych) i cho-
lerny ból głowy. 

Po pierwsze; nie zobowiązuj 
się miłością,  

Po drugie; nie zobowiązuj mi-
łością, 

Po trzecie: KOCHAJ 
 
Szymek 

19.II.83, 19.04 

Siedzimy u Decemberka, jest ciem-
no. Andrzej już leży na podłodze 
”Terleccy” w najciemniejszym kącie - 
jest ciemno - świntuchy (co oni robią?). 

Tak apropos jestem z Beatą. W koń-
cu się zdecydowała i przyszła; my na 
razie siedzimy grzecznie. Leszek wy-
ciąga Lidce z różnych 
„zakamarków” (różne są na to określe-
nia) krówki. Teraz debiut pani vel Dzi-
kiej: 

A Jacuś świntuch nie chciał mi wy-
ciągać krówek. Jej to dobrze. 

A mnie rośnie ząb mądrości. Tylko 
cholera jakoś nie może wyrosnąć. 

Szymek. 

Jak to miło, gdy ktoś wyciąga Ci 
krówki. Polecam. Terlecka (19.13) 

Zacznę od tego że..... 
Nie kocham już Lidki M. Natomiast 
ją...... 
Właśnie, brak na to mi adekwatnego 
słowa, kocham - nie określa mego roz-
rośniętego do rozmiarów monstrum 
uczucia. 
 
To było wyznanie (prawdziwe) dla wta-
jemniczonych. 
A teraz chcę jedno napisać: J.A. To ma 
gust! 
 
Chcę wszytskim donieść, że dzisiaj 
pomimo chłodu pani Terlecka nie mo-
gła się już dopiąć - czyżby? Jak mamuś-
ka się dowie, to jedna klamerka za ma-
ło! 
CHAM 
L.T. 
Tu się nie zgadzam!!! Wstydzisz się 
naszej miłości L.T. 
 
Albert + Beata = bara bara 
 
Podpisy jednopalcowe: 

Przychodzi żona do męza i pyta: 
- czy to prawda kochanie, że bezkrę-
gowce nie myślą? 
- tak ślimaczku! 

Refleksja z godz. 23.40 
Jędruś G. to przyzwoity chłop 
(czasami). Ostatnio pokazuje humorki i 
robi się zgryźliwy. Mężczyźnie nie 
uchodzi zachowywać się jak stara pan-
na. 
Markiza  

„.... 
Zapachu dłoni twych nie zapomnę 
Jak nie zapomnę twego imienia 
I choć daleko od siebie będziemy 
Zadręczą mnie wspomnienia” 

Grzegorz Sawicki 

„Andrzej Grudzień to tygrys w skórze 
jagnięcia, Stasiek Czachorowski - ja-
gnię w skórze tygrysa” 

I love you both very, very, very.... 

Much. Why? I don’t know. 

Piękna nieznajoma  

O niezrównanej inteligencji i osobistym 
uroku. Pseud. Raja clavata 

A propos 

Stasiek, wredne zoologiczne zwierzę, 
oberwiesz za podłe insynuacja czynione 
pod moim adresem. Gnomy mi doniosły 
jakie było dosłowne brzmienie tych 
ohydnych paszkwili. Zginiesz niewąt-
pliwie przed upływem 48 godzin. 

Broń się tylko bronią białą. 

Markiza (patrz wyżej) 

Tu pisze Lidka: 

1. Jędruś - w mordę za insynuacje, 

2. Stasiek - w mordę za insynuacje, 

3. Jacunia- w mordę za insynuacje, 

4. Terlecki - w mordę za insynuacje i za 
zdradę. 

Nie chcę Was znać! 
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Dziś przyjechał do mnie tatuś. Przy-
wiózł mi pieniążki i jedzonko. Spotkałam 
się z nim w Relaxie 

Alka 

(a siedział za piwkiem marki Żywiec) 

Ból jest sprawcą wszelkiego działania, 
wszelkiej zmiany. Gdy jest nam roz-
kosznie - chcemy aby to się zmieniło? 

Szymek, 20.II.1983 

Jestem smutny. 
Przed chwilą 
Śmiałem się... 
Ale bliźnich drażniło to! 
Moja radość była za duża... 
Nie mogę mieć więcej??? 
Zabronili mi! 
A przecież chciałem 
Się ma radościa podzielić... 
Tylko, że zanim to im powiedziałem, 
Byłem już smutny... 
A zresztą, 
Cz by mi uwierzyli??? 
19.01.83 
Potem 16.IX.83 dorysowany duży wy-
krzyknik 

 

Czemuż 
 
Ach czemuż mych oczu 
Na włosach twych nie ma 
I szybkiego oddechu 
Nie czujesz rozgrzana 
 
Ach czemu mych ust 
Nie ma na szyi twojej, 
A żądzy mojej upust 
Daję niestety inaczej 
 
Ach czemuż much rąk 
Na piersiach twych nie ma 
I jakichże doznaje mąk 
Gdy więdną pragnienia. 

W czasie wyjazdu „latającego reportera” 
ob.. Grzegorz Ambroziak, tj, dnia 25.II. 
Posprzątał pokój, umył podłogę, okna, 
wypucował kibel (miał dyżur), a następ-
nie udał się poczynić zakupy. Po powro-
cie umył zęby, wyczyścił paznokcie u 
nóg i rąk. To wszystko pozwoliło mu ze 
spokojem i bez zdenerwowania udać się 
po swojego nowego „malinowego kreta’ 
i przyprowadzić go do jego łoża. 

Tłusty czwartek 1983 
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14.05.1983 

Dziś był egzamin z filozofii. Przy okazji 
znalazłem ściage z chemii (z poprzedniej 
sesji). W moim garniturze zawsze można 
coś ciekawego znaleźć. 

 

16.09.1983 

Warto żyć tak, aby spalić się do końca, 
żeby został tylko popiół. Niech go śmierć 
rozdmucha mając wrażenie, że nie jest 
bezrobotną (E. Stachura - cytat z pamięci) 

Szymek 

13.II.83 
Dzisaij Lidka z Olą (albo odwrotnie) 
szaleją. Jedzą wszytsko co im w oczy 
wpadnie. Najpierw objadły Długozimę 
(połknęły wszystko co po wczorajszej 
imprezie zostało - a zostało wiele), po-
szły do Hortexu na melbę, w drodze 
powrotnej kupiły jabłek dużo, a teraz 
poszły do Sępioła na bigos... Nie, to 
jeszcze nie koniec, przyjdą, to zjedzą 
śniadanie. 
 

Ach cóż wam, robaczki 
Złego wlazło w brzuszki???? 

 
Wredne paszkwile!!!!! 
My biedne, po śmierdzącym bigosie 
konamy, a to zwierzę wyżywa się psy-
chicznie na nas. Podłość. 
 
P.S. Coś bym zjadła Liduniu....  
I ja tyż, hej! 

Można żyć, nie wiedząc co przeży-
jesz jutro. Ale nie można żyć nie wie-
dzą czym było to, co przeżyłeś wczoraj. 

To już nie jest niepewność, to mar-
twe życie. 

 
Jak bronić się przed szponami co-

dzienności, która najpierw kaleczy, 
później zabija. Ale czy można bronić 
się przed czymś, w czym się tkwi, co 
jest w nas? Aby odgrodzić się od niej, 
wyrwać z siebie jej korzenie, trzeba 
mieć krzesiwo ro rozpalenia własnego 
życia, a to jest już nieprzeciętność! 

Tylko pamiętaj! Rozpalając to wła-
sne życie, trzeba mieć pewność, że to 
jest właśnie to, prawdziwe, inaczej spa-
limy się na własnym stosie. 

Baśka 
 

Czyli ktoś kto popełnił pierwszą ży-
ciową pomyłkę i teraz drogo za nią pła-
ci. 

 
Dlaczego nie robimy tego, 
Co robić powinniśmy, 
Dlaczego nie mówimy tego, 
Co myślimy? 
Dlaczego? Dlaczego? 
Oto cały człowiek 
Zagadka to czy fałsz? 
Tak być powinno, 
Czy tak chcemy aby było 

Hej! 
Ktoś, kto Was bardzo lubi 
(Basia Sokołowska) 

14.III. 

Ukradłem sto złotych. Pani w zieleniaku 
wydała mi za dużo... Właściwie widzia-
łem, że się pomyliła, ale po pierwsze nie 
byłem pewien, po drugie byłem za leni-
wy, żeby zwrócić uwagę. 

Żebym nie był tak znudzony to... Warto 
komuś zrobić takim drobiazgiem dużą 
radość... Wcale nie dlatego, że zginęło mi 
4 tys. i dokumenty.... 

Sz. 

Uczestnikom następnej wyprawy do Rezerwatu nietoperzy 
„Nietoperek” (k. Gorzowa  Wielkopolskiego) 

Andrzej Kordylas 

Olsztyn, 11-12.03.83 

12.03.1983 

Kocham nietoperzyki. To takie wspaniałe aniołki mysz. 

Lidunia 
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Panowie galopem na obiad, bo 
ziemniaki mi stygną. Strasz-

nie szybko się ugotowały. 
Szlag by to trafił. Miotam 

się z resztą żarła i nie wiem 
kiedy się zwalicie. 

 

To było 16 marca. Udanym 
obiadem Aleksandry rozpo-
częliśmy boskie i syte ży-

OBIADY 
Poniedziałek: 

14.30 - Lidka 
Wtorek: 

15.00 - Staś 
Środa: 

15.00 - Ola 
Czwartek: 

15.00 - Lidka 
Piątek: 

14.00 - Andrzej 
Sobota: 

Kaczorowanie, sępiolenie lub 
bobrowanie po pokojach... 

Niedziela: 
Rozpusta !!!! 

 
Zatwierdzone § ? 15 marca 1983 
Niewywiązywanie się z obowiązków 
będzie surowo karane: skonsumowanie 
wyjątkowo niesmacznego dania itp.. 

Przyjechaliśmy, byliśmy, jaja z cebu-
lą jedliśmy. 
 
Przyjedziemy, będziemy, jaj z cebulą 
nie chcemy. 
 
Jadłospis: 1. Alkohol, 2. Szampan, ..... 
∞ dziewczynki. 
 

A był to ostatni dzień zimy, w któ-
rym Jędrek podpadł maksymalnie (zna  
wszystkie co ładniejsze dziewczyny i 
nie tylko...), zresztą nie tylko. Dodo 
nocował nie wiadomo gdzie, nie mó-
wiąc już nic o Pieti, bo on to przekro-
czył wszelkie granice przyzwoitości. A 
wszystko to przez Szymka. Dziewczyny 
miejcie się przed nim na baczności! 

Jeden z trzech przybyszy Dzidek, 
drugi Darek. 

Przywiało nas z wiatrem zachod-
nim! 
Trafiliśmy 
zgodnie zpla-
mem tymże 
oto (eksponat 
zostawiamy 
na własność 
Jędrka). 

22.III (?) 
Jakże wielu jest wśród nas Piłatów. 

Bardzo wygodnie być Piłatem, podju-
dzić, powiedzieć, że owszem, że wszy-
scy razem... Tylko później pusto za 
frajerem, który zechciał zrealizować 
pobożne życzenie... A na koniec 
okrzykną biedaka świnią, bo miesza się 
w nie swoje sprawy... 

Szymek 
 
Dopisek: 16.09.1983 
A tera czuję się jak  śmietnik. Na doda-
tek jeszcze „śmierdzę” 

Dnia 20.III anno domini 1983 uratowałem 
tę hałastrę od śmierci głodowej. 

Senior rodu  

(Wł. Czachorowski) 
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Dzisiaj doszedłem do wniosku, odczu-
łem, że jestem prawie przygotowany do 
życia. Cele i wartości są raczej nie znisz-
czalne. I nie ważne czy skończę studia, czy 
nie, moje cele i wartości nie rozlecą się. Być 
może mylę się , ale to okaże się z czasem. 
Jestem pewien tych wartości, że nie boję się 
konfrontacji. 

Jeszcze są gdzieś tam niepewności, wąt-
pliwości, ale wierzą, że wypracowałem w 
sobie naprawdę godne życia cele, a system 
wartości ogólnie jest na tyle trwały, aby 
pozwolił mi być szczęśliwym. I stąd moje 
przeczycie, że nauczyłem się żyć. Jeszcze 
tylko parę szlifów (parę kopniaków między 
oczy) i niczego się nie będę bał. 

(Sz.) 

To jest skoncentrowana Ola. 
A jak wygląda zdekoncentrowana? 
Co? Skoro to jestem ja, to na pewno 

jest Staś wydzierający się na mnie i 
znęcający się nad biednym dziewczę-
ciem. 
WSZYSCY SADYŚCI POCHODZĄ Z PŁOC-

KA. 
 

Kto nad kim się znęca, to inna spra-
wa. Nie mówię o intencjach, bo tych nie 
warto wywlekać, ważne są skutki!!! 

Dużo rzeczy jeszcze nie potrafimy 
robić, ale najwyższy czas zacząć się 
uczyć (o Boże, znowu się uczyć???) 

Zgadza się. Co konkretnie rozu-
miesz pod tym pojęciem? 

M.in. : informowanie innych (kogoś 
konkretnie) o swoich pragnieniach, 
oczekiwaniach itp. 

• Ufności - to bzdura, ale ufność w 
sobie też trzeba budować, 

• Rozwiązywania problemów, 
których czasem wcale nie ma, 

• Odnajdywania i wypowiadania 
swoich rzeczywistych pragnień, 
popędów czy jak to nazwać, 

• Dodawania, 
• Odejmowania 

 
28.IV.83. 
I my w tym tez palce maczaliśmy. A 
właściwie to dopiero jutro będziemy 
się produkować. 

(Sz.) 
 
4.V.  
Było 11 osób, w tym 9 to trzeciokla-
siści... 
No to co? 
 
Raczej nie udany debiut. 
Kogo, czego? 
 
„Dnia otwartych drzwi” - w przy-
szły roku będzie lepiej. 

(Sz.) 

jednego jestem pewna, że nie robię ni-
czego złośliwie, tylko dlatego, aby so-
bie ulżyć. W obcowaniu z ludźmi od-
czuwam zawsze pewne ograniczenie, 
skrępowanie, niepewność, zwłaszcza z 
tymi, których bardzo mało zna. Regułą 
w moim przypadku jest to, że człowieka 
mogę poznać naprawdę po ok. 4 latach. 
Czy mam skończyć, czy przynudzam? 

(daleka od doskonałości) - i całe 
szczęście. Nie kończ, to co chcę powie-
dzieć i tak zaraz napiszę. 

Nie chcę, abyś myślała, że chłopa-
kom, a więc i mnie, zależy tylko na 
przespaniu się - kompletna bzdura. Nie 
to chciałem pisać. 

Wiesz, będąc w domu, ostatnio, my-
ślałem że za mało daję ci ciepłą. Wie-
działem o tym. Postanowiłem zaraz po 
przyjeździe powiedzieć ci coś bardzo 
przyjemnego. Dlatego tak postanowi-
łem że czułem iż jesteś mi potrzebna. 
Źle to sformułowałem, w zdaniu wystę-
powałaś jako przedmiot podrzędny... Że 
potrzebuję Ciebie - bo mi pomagasz. 
Dlatego wcześniej byłem tak mało mi-
ły... Może dlatego, że spacerowałem 
sobie pod „Novotel”? Nie ważne. 

Otóż, gdy przyjechałem, coś się 
stało, nie pamiętam już dokładnie - w 
każdym razie nie byłaś najlepiej uspo-
sobiona. I wiesz co? Zaczęło mi to 
wszystko wisieć, nawet nie było mi 
przykro, nie chciało mi się niczego wy-
jaśniać, byłem znudzony. 

Można było przecież udawać, że 
nigdy nic nie było... I nawet udawałem. 
Powiedziałem sobie „widocznie nie 
pasujemy”... Po co naprawiać to co i tak 

• Czytania .... 
Ja np. muszę się nauczyć wybierać. 

Jestem cholernie leniwy, ale nie zaw-
sze, gdy coś boli (nie koniecznie w sen-
sie bólu), to zaczynam działać (w kółku 
zainteresowań) 

 Czy to ma być relacja zwrotna 
Nie rozumiem 
Czy to wszystko odnosi się tylko do 
mnie, czy także do ciebie? 
Tak, to się nazywa odpowiedź, która 

nic nie mówi... Nie myślałem tylko o 
tobie. Siebie też liczyłem, a chwilami 
wyłącznie (to miały być przykłady. 

Co odnosi się wyłącznie do ciebie 
(pomijając przykłady końcowe)? 

Dlaczego pytasz? Czegóż chcesz 
przez to dowiedzieć się? 

Unik - babska ciekawość? 
I dlatego boję się być szczerym do 

końca, a właściwie zacząć być szcze-
rym i próbować wszystko nazywać po 
imieniu, aby świat był prostszy i nie 
robić błędów czy przykrości niepotrzeb-
nych, wynikających tylko li z samego 
przypadku. 

Wiesz co ? (nieśmiertelne pytanie). 
Jest taka książka Dobraczyńskiego 
„Hands on the wall” (ręce na ścianie - 
dowolny przekład), mniejsza o jej treść. 
Ale zawsze mi się przypomina jej tytuł, 
gdy czasami jesteśmy razem. Nawet 
bardzo często odczuwam, że rośnie mur 
między nami, a ja mogę go tylko pokle-
pać z jednej strony i pokrzyczeć sobie a 
muzom - dla idei. Niestety moja osobo-
wość, albo po chłopsku, charakterek, 
jest daleka od doskonałości. Nie często 
zachowuję się tak, jak tego chcę. Ale 

Impresjonistyczny wizerunek  Zben-
ka I, gawędziarza na miarę Jana 
C h r y z o s t o m a 
Paska. Olśniona 
jego anegdotami, 
wierna słuchacz-
ka w dowód 
wdzięczności. 
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się rozleci... wiem, po czasie wszystko 
się inaczej odczuwa... ale ślady i tak 
zostają. Teraz wiem, że to zdanie źle 
zbudowałem, bo niepotrzebnie możesz 
domyślać się Bóg wie czego. Nie rób 
tego. Tak zgubnie działają wszystkie 
niedopowiedziane zdania i gesty. 

Wiele można o tobie się dowiedzieć 
z gestów, ale przecież, cholera, mogę 
się mylić, no nie?! 

Wiem, że wiele razy sprawiłam Ci 
przykrość i nawet nie wyobrażasz sobie 
jak bardzo mnie to gryzło... Powtarzam 
Ci raz jeszcze, że w moim zachowa-
niu... 

Chciałem powiedzieć tylko, że przy-
padek robi wiele i ja boję się oddawać 
mu w swoje ręce samego siebie. To on 
wyrządził mi kiedyś tak bardzo wiele 
złego. Ale nie to jest ważne. Nikt na-
szych intencji na ogół nie zna i często 
nie tak odbiera nasze działania i to mnie 
martwi. 

...nie ma za grosz złośliwości. Te 

sytuacje, w których nie jestem, delikat-
nie rzecz ujmując, przyjemne, wynikają 
najczęściej ze złego samopoczucia psy-
chicznego - brak mi wtedy kogoś bli-
skiego. I czuję się tak podle, że chce mi 
się wyć. Rośnie we mnie wściekłość na 
wszystkich i na wszystko, którą musze 
wyładować. Nie chcę wyładowywać się 
na ludziach, dlatego najczęściej wycho-
dzę i lecę na oślep, aż wszystko ze mnie 
wyparuje i czuję się tak wypompowana 
fizycznie, że jest mi wszystko jedno. A 
że ktoś mi się nawinie pod rękę i nie-
właściwie zareaguje na moje zachowa-
nie, to już inna sprawa. Ci, co mnie 
znają, w takich sytuacjach omijają mnie 
kołem, co niestety nie jest najlepsze, 
przynajmniej dla mnie, bo gdy człowiek 
jest sam ze swoim strachem. 

Ignotum per ignotum - pisać nieorto-
graficznie czy nie? 

Po pierwsze: dlaczego nie zaryzyku-
jesz zwierzenia się komuś? Boisz się, że 
pomylisz? I co z tego, ten 10 będzie 

naprawdę ci bliski. 
Po drugie: wcale nie musisz być 

delikatna. Jesteś wściekła, bądź - po-
wiedz (daj wszystkim do zrozumienia 
dlaczego) lub nie wszystkim. Ludzie nie 
chcą robić innym przykrości (na ogół) i 
w ten sposób mogą ci oszczędzić złe-
go... 

Po trzecie: tylko ty na tym tracisz, 
gdy „odstraszasz”, inni idą na łatwiznę i 
przypisują to twoim wadom. Bezbron-
nego nikt nie bije, czyli gdy pokażesz 
bolące miejsce, nikt cię tam nie kop-
nie!!! 

Zacznij zmieniać świat od siebie. To 
jest najskuteczniejszy sposób, czego i 
sobie życzę... 

Oberwałam porządnie po nosie mnó-
stwo razy. Mówienie na zasadzie gadał 
dziad do obrazu nie jest moją ideą. 

Ja też - bardzo długo - ale jest to 
dobrze do czasu. Potem nie skutkuje! 

9.V.83. 

Dziś Ola się udźwierdolią (wypiła z Andrzejem 
kieliszek dobrej wódki). Skutków nie da się prze-
widzieć. 

koszulę sweter, katankę moro. Mam tez 
inny strój (nocny). 

A na serio to jestem: zwykłym, natu-
ralnym, jeszcze nie zdemoralizowanym 
człowiekiem. Leci teraz w radiu 
„baśniowa kraina”, cholera, ona jest 
związana z balem maturalnym w Jagiel-
lonce. Zbyszek potwierdź to, powiedz 
że było fanie (no pewno!). 

Kończy mi się atrament, więc już 
kończę. Wpisu dokonałem, a los da, że 
kiedyś w przyszłości też coś napiszę. 

A teraz mój podpis:  

Grzegorz III 

Ja - ja jestem tutaj pierwszy raz, 
trochę się wstydzę i dlatego się mogę 
jąkać i robić błędy ortograficzne, np.. 
piuro. Acha, mam na imię Grzegorz, 
nazwisko Sawicki, syn Tadeusza i Ja-
dwigi, urodzony w Płocku, data urodze-
nia jest w moim dowodzie. Pragnę zo-
stać leśniczym, dlatego jestem studen-
tem Wydziału Leśnego w Poznaniu na 
Akademii Rolniczej. 

Moje dane: wzrost taki sobie (110 
cm3), oczy ładne, włos naturalny, uszy 
czyste, waga średnia.  

Noszę spodnie „pumpy” firmy LEE, 

Gościu, 
Po pierwsze: dlaczego nie 

zapowiedziałeś swojej wizyty, 
po drugie będziemy po 

południu, po trzecie idź do 
pokoju 504/IV i zgłoś się do 

Oli, zaopiekuje się tobą. 
Zbyszek vel Stasiek vel 

Szymek 

To były chyba moje majowe urodziny. 
Później znalazł się dopisek: 
16.IX.1984. To był dzień, gdy nie 
zawiedli mnie tylko najbliżsi. Wiem 
teraz na kogo mogę naprawdę pole-
gać. Taka „wiedza” to jednak fajna 
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11.05.1983. 

Uwaga 

Oto obrączka moja (nota bene srebrna) 

Oto obrączka Leszka (de facto srebrna) 

Które razem dają zaręczyny. 

 

P.S. Ciekawe kiedy następny znaczący 
Krok??? Autentycznie! Dzisiaj zostałam 
Jego narzeczoną!!! 

11.05.1983 
Niewiarygodne zjawisko. Do-
stałem 5 z j. niemieckiego 
„Buda” i ja też Sławek. 

12.05. 
Odżyłem znowu radością i chęcią życia, 
życia pełnego, wartościowego. Znowu 
chcę tak jak kiedyś być człowiekiem 
wolnym, obijać się i realizować swój 
system wartości. W drogę!!! Zacznę od 
pozrywania sztucznych więzów i obo-
wiązków. Nie będę więcej robił tego, na 
co nie mam ochoty... 

Staś Leń 

W tym domu mieszkał nasz opiekun 
roku, mgr Krzysztof Kukliński. Co praw-
da nic się nie spaliło, ale wiele rzeczy 
zostało zalanych. Wiele refleksji mnie 
naszło. Pomagaliśmy się pozbierać panu 
magistrowi. Jak wiele wartości mają 
wspomnienia zawarte w takich duperel-
kach, drobiazgach. Bardzo boli utrata 

właśnie tego, kąta własnego, cząstki 
siebie. 

(Sz.) 

czarną plamą mojej duszy. Przypadek, 
zbieg okoliczności. Chce być znowu 
tym Staśkiem Leniem. Całe szczęście, 
że przypomniałem sobie o tym. Pozo-
stało mi tylko ponaprawiać błędy... i 
być dalej sobą... Nawet za cenę mgr. 

 

16.05. 

Za ostatnie 20 zł kupi-
łem bukiecik stokrotek. Chciałem je dać 
na ulicy jakiejś niewiaście, a raczej 
dziewczynie, niech ma, niech się cieszy. 

Pierwsza 
z r o b i ł a 
unik, jakbym chciał ja bić. Głupia, my-
ślała, że ją chcę poderwać i wyr....? 
Trochę speszyłem się, bo przecież spra-
wić radość.  

Dałem te kwiatki dziewczynie na 
portierni. 

(Sz.) 

14.05. 

Czekam. Wiem, że się nie doczekam. 
Chcę tego. Dawno już nie byłem sam. 
Wieczór, świeca zapalona i lista przebo-
jów. Brakowało mi tego, wierszy, spo-
koju i ... zasypiania z nudów z rozgo-
rzałym sercem. 

Nie mam czasu na pielęgnowanie 
swoich idiotycznych myśli, szkoda. 
Zatraciłem siebie. Szymek - to imię, 
które przypomina mi to co było (i jest) 

Z lewej rachunek 
5-ciu osób z restau-
racji w Starych 
Jabłonkach. 

(Sz.) 
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20.V.83 

Idzie kura pod akademikiem i mówi 
„zabrakło mi jednej litery, a byłabym 
studentką” 

 

24.V.83  

Kupiłem sobie fajkę 

Stasiek 

 

I udaję doc. Biesiadkę 

2.VI.1983 
Jacek Albert „Jak się krowy zapładnia, 
bykiem czy insynuacja?” 
 
Jacku!!! Ty tu nic nie insynuuj, bo są-
siadki zajdą w ciążę. 
 
O Boże! Ale ten Czachor to świnia. To 
nie ja znalazłem majtki (brudne) i smo-
czek na łóżku - następny  będzie pozew 
o alimenty! 

„Natura człowieka to nie to, kim się urodził, 
lecz to po co się urodził” 

Arystoteles 

2.VI.1983 
Według Andrzej Grudnia kurwa to 

cichodajka. A zawsze udawał takiego 
antywulgarystę. Co chwila przez sen 
wydobywają się z niego zwroty 
„kurwicy serca dostanę”. To chyba z 
powodu chóralnych śpiewów wojska za 
oknem. 
 

Jacku, ty byś się pisać nauczył, a nie 
tylko insynuował treść!!! 
 

2.06.1983 
„Jeżeli się pytasz - wstydzisz się tylko raz, jeże-

li  nie wiesz - wstyd na całe życia!” 
Czekolada...., kiełbasa...., herbata...., wspaniała, 

pycha! 
 

Rozwrzeszczana i „mało mówiąca” Iwka 



Mam problem: 

Pójść na łatwiznę, zrezygnować - na 
pewno wtedy będę lubiany bardziej, sam 
lepiej się czuł będę też. 

Mimo wszystko zostać starostą: mo-
gę przecież wiele zrobić, bronić słabe 
charaktery przed zdeptaniem - i być nie-
lubianym. 

Podobno tylko ja się na starostę na-
daję. Wiem, że to bzdura: tylko przyzwy-
czajenie, lenistwo. Bo tak naprawdę, to 
nie załatwiłem wielu spraw. Trudności 
zrobiły mnie opryskliwym, wręcz czasa-
mi chamskim... 

I stąd ten problem. W duszy głęboko 
kołacze się gdzieś wątpliwość: jako kole-
ga mniej będę mógł pomóc tym, którym 
zechcę niż jako starosta. Ale będąc staro-
stą muszę robić także wiele rzeczy, któ-
rych nie lubię... Nie potrafię obojętnie 
przechodzić przez życie. 

(Szymek) 

Wspomnienie ćwiczeń terenowych z 
botaniki (Warszawa) 

Obóz sylwestrowy, zima 1982/83, 
Krzyżowa k. Korbielowa. Alicja 
Wasilewska i Andrzej Grudzień w 
pomieszczeniu przygotowawczym.... 

28.IX.83 
„Ludzie słabi potrzebują 
przyjaciół, ludzie mocni - 
sojuszników. Wszyscy jednak 
potrzebujemy ludzkiej 
życzliwości. Nie ma bowiem 
ludzi aż tak silnych, aby nie 
potrzebowali przynajmniej 
jednego człowieka, który by w 
nich wierzył” 

Napoleon Wolański 

S. Czachorowski Str. 17 
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16.09.1983 
Tak już późno, prawie jesień, a ja jesz-
cze nie miałam wakacji... Jak to cudow-
nie mieć dwie poprawki w perspekty-
wie... A jak niedobrze, oh, jak niedo-
brze nie wiedzieć co z Tobą będzie da-
lej. 

L.M. 

10.10.1983 r. 

No tak, w perspektywie były dwie 
poprawki, a wyszedł z nich nawet jeden 
komis. Mówię Wam - cudowna sprawa, 
szczególnie gdy was polewają! 

Ale to nic! Pomimo że wypierdyka-
li mnie ze studiów, nie dałam się. I to 
znowu ja - Lidia Marciniak, nadal stu-
dentka I roku biologii wykpiłam komi-
sję i STUDIUJĘ. Ha, ha, a chciałam już 
zdawać na POW, trochę popracować i 
nawet się spakowałam. Głupio mi, bo 
zostaję w 504/IV, muszę rozpakować 
walizki i zasiąść do zoologii (znowu). 

Niedaleko siedzi (leży) mój nowy 
kolega z biologii i coś rypie. Może i ja 
powinna (już)? 

O Boże kiedy będę na II roku? A 
jesień taka piękna... 

L.M.T. 

29 wrzesień 1983 r., czwartek 18.50 
Jutro komis z zoologii  i poprawka z 
chemii fizycznej u dr Gałata. Boże, 
Boże, co to będzie???? 

Wypłosz 
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Linkowe szaleństwo 
(zielone) 

Program otrzęsin 1983/84 
• Gaudeamus w wykonaniu mini 

chóru uczelnianego 
• Uroczyste przemówienie Herolda 
• Otrzęsiny - próby  przydatności 

kandydatów na studentów 
• Pasowanie na studentów, J.M. 

Rektor WSP 
• Gratulacje J.M. Rektora 
• Wystąpienie mgr. K. Brzozow-

skiego, pracownika Referatu Kul-
tury 

• Krótki program artystyczny w 
wykonaniu członków kabaretu 
„W-esoeral” 

• Zakończenie imprezy 
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Też tam byłem, Pepsi-Colę piłem, pącz-
ki jadłem (sala senatu WSP) 

się? Muszą się zweryfikować. 

Czy warto zostawiać wszystko przypad-
kowi? 

 

Czyż nie jest pięknie kochać kogoś, 
cieszyć się radością jego, tym, że jest na 
świecie, bez względu czy jest naszą 
„własnością”. Kochać to nie znaczy 
mieć - to być z. Po co być jedynym w 
życiu? Po pierwsze, że to nie jest możli-
we, po drugie, stalibyśmy się nudni... 

LUDZIE!!! Dlaczego łatwiej jest komuś 
wyznać nienawiść niż miłość czy sym-

19.X.1983 

Cóż z tego, że chcemy czegoś, pragnie-
my gorąco, gdy mamy to głęboko scho-
wane w sobie? Ni czynem, ni słowem 
głośnym nie pokazujemy na zewnątrz, 
co najwyżej nieśmiałe bąknięcie czy 
szloch ukryty w poduszkę. Kochamy!!!! 
Tylko w sobie i dla siebie, bo czyż ta 
uwielbiania ma coś z nas, prócz łez i 
bólu naszego? To jest zniewalanie sie-
bie miłością i szantażowanie. Nie bój-
my się swoich uczuć... że mogą być 
odrzucone, niedocenione... A czyż to 
nie jest lepsze od wiecznego ukrywania 

patię??? 

(Szymek) 

 

22.I.84 

Odsyłam do „Neurotyczna osobowość 
naszych czasów” Karen Horney, tam 
można znaleźć odpowiedź 

(Szymek) 

uczuciu. My też tylko to możemy robić 
- nie możemy się tego spodziewać. Do 
końca swego istnienia. Ja się już tego 
nie spodziewam. Czasami się zapala 
mała iskierka – i gaśnie (pretensjonalny 
styl!). Coś takiego to straszne ubóstwo. 
Brak marzeń. Czuję się stara i równo-
cześnie strasznie infantylna. Nie potra-
fię... 

To wszystko dygresja w rozmyślaniach 
na temat: „Czy moi rodzice rozwiodą 
się” i nie tylko. 

(bez podpisu) 

Byłam 
Ewka  

z 505/I 
16.X.1983 

Ludzie nie są głupi, są tylko bezmyślni 
*czy to jest napisane gramatycznie?). 

Istota o niskiej specjalizacji półkul mó-
zgowych 

 

Nauczyciele, nie uczcie dzieci życia 
opierając się na przykładach z literatury 
pięknej. Ona jest tylko ucieleśnieniem 
pragnień i marzeń jej autorów. Kon-
frontacja życie-literatura jest bolesna. 
Czy Szekspir napisałby „Romea i Ju-
lię”, gdyby sam nie miał żony 
„ksantypy”? On marzył o wielkim 



S. Czachorowski Str. 21 

20.10.1983 

Oto kilka fraszek: 

1. Moimi ideałami kiedyś były: wiara, 
nadzieja i miłość. Obecnie mam mi-
łość na wiarę i żadnej nadziei na mał-
żeństwo. 

2. Gentelmen wobec kobiet: patrzy co 
widać a pyta co słychać. 

3. Jest taka czynność, która odbiera 
niewinność. 

4. Rzekł bocian: ja ludzi potomstwem 
obdarzam. Słowik na to: ja nastrój 
stwarzam. 

5. Postawa „LM” 

L: Będziemy dzielić razem radość i 
kłopoty.... 

L: To ja wezmę to pierwsze, Ty weź 
drugie złoty 

Hej,  

L.M. 

21.10.1983 
„Wiele chłodu panuje wśród ludzi, ponieważ nie ujawniają 
odruchów swego serca” 

Grzegorz Sawicki 

Wtorek 25.X.83 

 

Ten Czachor to straszny świntuch, zbereźnik, 
zwykła biologiczna świnia!!!! Boże z kim ja 
mieszkam !!!? 

 

„Do S...” 

Na tapczanie siedzi leń 

Nic nie robi cały dzień.... 

Bilety z wypraw OHP — studenci zapisywali się do 
ZSP, żeby móc wyjechać na zagraniczne „saksy”, 
zarobić i przede wszystkim pohandlować przywie-
zionymi dezodorantami, czekoladami i inna drobnicą 
(dopisano w 2004 r.) 

Ha, ha, ha, no i co matematyczko 

(Szymek po rozwiązaniu matematycznej 
łamigłówki) 

Ja nędzny biolog rozwaliłem to zadanko 
w 5 minut (albo jeszcze krócej. 

A oto zadanie dla matematyków: 
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Ela, Gosia, Beata, Bożena, 1003/IV 

 

R.D. 

 

Alsztein, 27.X.83 r. 

Jędrusia. Z rzadka, z jego gardzieli wy-
dawane są jęki, do których maksymal-
nie angażuje swój układ oddechowy. 

4. Efekty akustyczne i świetlne w 
wykonaniu k. Andrzeja nie wywierają 
żadnego wrażenia na pięknych paniach. 
Z całkowita beztroską i poczuciem bez-
karności rozpierają się nadal na szla-
chetnym sprzęcie. Jedna sztuka (ta z 
nauczania) jawnie przysypia kołysana 
tomami pieśni „Pejzaż horyzontalny”. Z 
częstotliwością czterech razy na kwa-
drans odmyka jedno oko, pogardliwie 
spoglądając na sztukę z biologii. Jak 
nietrudno się domyśleć, sztuka biolo-
giczna jest autorką tego ambitnego 
sprawozdania. Kierunek studiów onej 
jasno tłumaczy anormalny jej charakter, 
o którym wnioskuje się z lektury proto-
kołu 

5. Ocknięta pani z nauczania począt-
kowego, po przeczytaniu punktów 1, 2, 
3 i 4, rzuciła niepochlebną uwagę pod 
adresem autorki. 

6. Śmierć elementom z NP II. 

7. Ta zniewaga krwi wymaga Wy 
ochydne gady z biologii!!! (widać po-
prawienie inną ręką na „ohydne”) 

8. Oto ewidentny przykład na to, żer 
NP nie potrafi zachować godności w 
obliczu klęski. Poza tym „obelga” ta 
jest nieprzemyślana. Właściwszym by-
łoby rzucenie określenia „płazy”, bo-

wiem są one linią nierozwojową, w 
przeciwieństwie do gadów i cechują się 
niższą specjalizacją. 

Płazy z NP.drżyjcie! 

Reptilia z BII 

To ma tak być (chodzi o błąd w wy-
razie „ohydne”), bo Wy nie zasługuje-
cie na to, żeby poprawnie o Was pisać, 
o! 

Pani z NP 

Wykręt ostro bijący w oczy. Po pro-
stu nie umiecie pisać ortograficznie. Ja 
też nie potrafię - wyznaniu temu towa-
rzyszył głuchy łoskot wydawany przez 
klatkę piersiową walniętą pięścią. 

Jej Wysokość 

Homo sapiens (?) 

„Vivera non est necerse, navigare 
necerse est” 

To nie jest a propos poprzednich 
wypowiedzi, tylko nagły błysk, skoja-
rzenie. 

Już nie będę wracać do tego co wy-
żej napisane (rozliczymy się innym 
razem), bo tak w ogóle to jest mi smut-
no... 

„Tak mi źle, tak mi źle, taki mi sza-
ro....” 

Kochanie, widać. Mi też smutno, 
dlatego bredzę. Smutek nas zjednoczy, 
połączy nasze antagonistyczne kierunki. 
Wychylny czarę (teoretycznie) wina i... 
Spać. Jutro domowe jedzonko - mniam. 

Sprawozdanie z wieczorku 2 stu-
dentów biologii i 1 sztuki z NP.. 

1. Gra adapter, dźwięki lirycznych 
songów docierają do każdego zakątka 
zakurzonego pokoju 402/I. Dźwięki te 
nie tylko docierają, ale  i pieszczą uszy 
zgromadzonych. 

2. Na legowisku z reguły zajmowa-
nym przez kolegę Bujaka zakotwiczył 
się kolega Grudzień. U jego stóp miska 
koloru żółtego z pogranicza pomarań-
czy. W misce woda ze środkiem piorą-
cym. We wzmiankowanej wodze rozko-
szy kąpieli zażywają brudne części gar-
deroby Jędrusia. Od czasu do czasu są 
one brutalnie tłamszone przez wymie-
nionego, niby w celu nadania im nie-
skazitelnej czystości. 

3. Kolega Grudzień znajduje się w 
fatalnym nastroju. Ostrze jego wzroku 
kieruje się często gęsto w stronę kanapy 
Stasieńka, na której w pozach niedba-
łych rozpierają się dwie osobniczki o 
kształtach znanych z obrazów Rubensa. 
Czytelnik nie powinien się zasugerować 
tekstem i dojść do wniosku, że spojrze-
nia k. Grudnia są pełne czułości. Nic 
bardziej mylnego! Wzrok jego, pełen 
jest jadu, zaś żuchwa wykonuje liczne 
ruchy posuwiste w płaszczyźnie pozio-
mej z równoczesnym pocieraniem o 
szczękę górną. Daje to efekt świetlny w 
postaci iskier sypiących się z paszczy 

28.10.83, piątek, 20.55 
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Nadmieniam, że mój talent plastyczny równy jest zdolnościom wokalnym. 
Nie proście mnie zatem, abym, śpiewała. 

A.Budnik 

„Filozofia wymaga autory-
tetów, życie niekoniecznie” 
Myśła tak samo dobra jak 
każda inna (sam to wymy-
śliłem) 
3,XI.1983, godz. 15.40 
R.J. 

3.XI.1983 r. 
Sonet 

Jest kwiat, co się otwiera pośród nocy cie-
nia 
I spogląda na księżyc i miłe tchnie wonie 
Aż póki nie obaczy jutrzenki promienia 
Jest serce co się kryje w zakrwawionym 
łonie 
W nocy tylko oddycha, w nocy we łzach 
tonie 
A w dzień skrzętnie ukrywa swe cierpienie 

J. Słowacki 

1.XI.1983 21.08 

Dlaczego mam w życiu takie cholerne 
szczęście, że zawsze przegrywam w 
karty, nic nie wygrałam na loterii, ani w 
tolo-lotka? Rozumiem, iż musi ktoś taki 
istnieć, bo w przeciwnym wypadku 
nasz monopol loteryjny poszedłby z 
torbami. Ale ja nie czuję się powołana 
do pełnienia humanitarnych funkcji. O 
Zeusie, daj mi troszkę pieniążków na 
nowe dresiki i adidaski. Gdy tego doko-
nasz, spraw, aby towary te można „było 
nabyć”, w  - podaję adres: Olsztyn, 
„Dukat” - takie cóś naprzeciwko kwia-
ciarni z „ręką Buddy” (850 zł, doniczka 
z okazem). 

Z góry dziękuję z dołu przeklinam 

Podwładna 

4.XI. 1983, piątek, 23.30 
Natężenie dźwięku przekracza 

próg wytrzymałości przeciętnego 
śmiertelnika. Zgromadzeni: 
1. Kasia 504/IV 
2. Ewa 504/IV 
3. Beata + 2 sztuki z jej pokoju 
4. Tubylcy w liczbie 4 (402/I) 
5. Prawie stały bywalec (504/IV) 

Zaliczają się do jednostek po-
nadprzeciętnych, bowiem decybele 
nie wywierają na nich żadnego 
wrażenia. 

Biedny solenizant (Wicio) tkwi 
wbity w róg kanapy, zaniedbany i 
sponiewierany, zapomniany. Za to 
goście bawią się pysznie występa-
mi tamecznymi , towarzyszą wy-
stępy wokalne. Na parkiet wysko-
czyła właśnie para Ewa + Darek. 
Ich popisom baletowym sekundują 
pozostali, wykrzykując znacząco 
„mniej niż zero”. Entuzjazm stop-

niowo słabnie, amplituda powoli maleje. 
Portki Pitagorasa — oto co mi się koja-

rzy ze scenami rozgrywającymi się przed 
moim wzrokiem. 

(Ola?) 

Licz pisarza 
1.XI.83 
Staś Leń 
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5.XI.83, g. 16.19 

Zauważyłem, że obywatelka 
Aleksandra Budnik jest uma-
lowana: lekkie podkreslenie 
oka. Wg zeznań podejrza-
nej ta czynność jest wy-
konywana przez nią od 
roku (co sobota). 

(Szymek) 

Sensacja !!! Kol. St. Czacho-
rowski bez oporu oddał mi, na 
chwilowe uzytkowanie swoje 
pióro! Na którym kominie to 
zapisać ?!!! 

(Ola) 

Siedzą przy Stasiu, a 
on... Tak, śpi! Ale to 
nic. 
 

14.VIII.1983 (82 - fizyka) 
Cholera, chciałbym być tasiemcem 
- nie rozstawałbym się z Tobą. 
Cóż, może jestem głupcem, 
Ale bądź co bądź sobą. 
 

I nie obawiaj się 
Mojej pasożytniczej natury. 
Zbytnio nie podjadałbym Cię, 
Nie odważyłbym się! 

 
Po prostu byłbym z Tobą 
Non stop, bez przerwy, 
Wręcz czułbym się Tobą! 
Byłbym cząstką twojej osoby. 
 

Byłabyś dla mnie całym światem 
(choć i tak już jesteś) 
Pięknem, dobrem i powszednim chlebem, 
Świtaniem, daleko gdzieś. 

 
A gdyby przyszło się rozstać 
Z Tobą - moim żywicielem 
Zginąłbym!!! Bo tak musi się stać  
Z każdym wyrzuconym pasożytem 
 

Staś Leń 
Dopisane inne zakończenie: 
 

Wszystko zniósłbym 
Nawet, gdyby to był kochanek, 
I „rogi” też wytrzymałbym. 
Ale przestań jeść ten cholerny czosnek! 

NO a tobie, jakie się podobają 
(2.I.1984) 
 

(dopisek przy wycinku gazetowym, dotyczą-
cym modnych i ładnych piersi, kobiecych 
oczywiście, wraz z fotografią) 



S. Czachorowski Str. 25 

Oświadczamy wszem i wobec, że ob.. 
St. Czachorowski jest winny popełnio-
nego przestępstwa. 
Gł. Sędziowie 
B. Warzecha, B. Szmidko 
 
Domagamy się surowej kary 

6.XI.83 

Kujawa - dziewczyna, która dużo kuje 

Pękawa - dziewczyna, która pobudza, a później 
odmawia 

Stukawa - dziewczyna z biologii, która opano-
wuje materiał pamięciowo 

Nieszczelna białka - gwara kaszubska, dawniej 
kurtyzana 

Pijawa - niewiasta o dużej przepustowości pły-
nów wyskokowych 

Szaleica - dziewczyna z okresem co tydzień 

Szczypawa - dziewczyna, która szkoduje 

Mydelnica - używa, bo wie, że to nie mydło i 
nie wymydli się 

Dziamdziawa - kujawa, która ciągle gada 
(dziamga) 

 

Skurwiel - idiota, co używa i wydaje mu się, że 
wszystko już ma (miał) 

Na pomoc! 
SOS 

Zacięły nam się drzwi!!! 
Pomóżcie! Nie możemy wyjść 

402/IV 

16.III.1984, pok. 306/IV 
„I jak Ci Szymonku smakuje? Organizatorki: Bożena 
Michalska, Alicja Wasilewska, Bożena Warzecha 

Jeżeli ktoś chciałby zaczerpnąć dokładnych informacji, proszę zgłosić 
się do 402/IV. 
Tak siedziałyśmy! 4 mieszkanki = gościnnie występujące Gniot i En-
gwert. W sumie 6 bab. Co tam się działo!!! Niestety tu jest za mało 
miejsca. W dodatku, tzn., do zamkniętych drzwi, spadła nam życiodajna 
lodówka (świeże parówki). Każda martwiła się z innego powodu. Ewa 
ponieważ tak bardzo chciała się uczyć j. rosyjskiego. Kasia chciała do 
swojego pokoju A ja miałam o 3.00 pociąg na (nieczytelne) (tzn. Beata). 
A tak naprawdę to było super - wesoło! Niestety chłopcy nasi nas wyba-
wili z opresji. Najpierw została wyjęta płyta z drzwi, no a potem... 
Dziękujemy naszym kochanym sąsiadom za ocalenie. 
Ewa się nauczyła!!! 

Brak 2 osobników z tego pokoju. 
P.S. Jeden wrócił B.D. 
Co to jest: chodzi wieczorami i chemia się nazywa. P.S. Dawniej to się 
inaczej nazywało...) 
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Kultura na WSP na wysokiej fali? (8.XI) 

Weychman i Nowak nawet nie wiedzą jak 
wygląda Luzak od środka. Coś ten (jur.) jest 
troszkę nierzetelny 

(Szymek?) 
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Stasiu 
Napisz na karcie egzamina-
cyjne Anity Konopka 
„botanika”, bo ja zapomnia-
łam napisać 
Anita 

23.XI.83 
Byłam! 

Co widziała 
Co słyszałam 

To moje 
Gocha 1104/IV 

Nie ma brzydkich dziewcząt, jest tylko mało 
alkoholu 

Ten co nie pije 
Mały 

P.S. Bo nie ma za co !!!! 
 

IX. Czekam sobie trzy godziny 

Jak mam  jechać do rodziny? 

Hej, złote runo!  

X. Ciemno wszędzie, zimno wszędzie. 

Czy tu banda nie przybędzie? 

Hej, złote runo!  

XI. Mija już godzina czwarta 

Kasa jeszcze nie otwarta 

Hej, złote runo!  

XII. Prawie piątą już godzina 

Może weźmie mnie drezyna? 

Hej, złote runo!  

XIII. Wreszcie jestem koło toru, 

Narobiło cos rumoru. 

Hej, złote runo!  

XIV. Trzeba było bilet kupić, 

Jeśli do dom chce się wrócić. 

Hej, złote runo!  

XV. W kieszeni złotych dwadzieścia, 

A trzeba razy tyle trzydzieści! 

Hej, złote runo!  

XVI. Olaboga co się stało? 

Dojechała zdrowo, cało 

Hej, złote runo!  

(niekonsekwentnie stosowane błędy ortogra-
ficzne, z góry zamierzone. L.M. i  s-ka (L.T.) 

24.XI.1983 r. 

Refleksje L.M. Po wyprawie (nieudanej) po ko-
żuch, czyli L.M. Rapsod żałobny „złote runo” 

Inwokacja 

Hej, złote runo! 

Kółko mi się koleboce, a ja cekam całe noce, 

Hej, złote runo! 

Kółko mi się koleboce, jakie długie som te noce 

Hej, złote runo!  

I. Zachciało mi się kożucha 

Trzeba jechać, chociaż dmucha 

Hej, złote runo! 

II. Hej, kolej żelazna 

Zawieź mnie ty do miasta 

Hej, złote runo! 

III. Oj, jak mijam stacje w pędzie! 

Co to będzie, co to będzie? 

Hej, złote runo! 

IV. Mijam stacje, mijam góry 

Gdzie som mego miasta mury? 

Hej, złote runo! 

V. Olaboga co się stało 

Spać mi się cholernie chciało 

Hej, złote runo! 

VI. O, do licha, co ja widzę 

Nie ma tutaj Mikołajek, som Woźnice 

Hej, złote runo! 

VII. Co to będzie, co to będzie 

Jak mom wysiąść teraz w pędzie? 

Hej, złote runo! 

VIII. No i jestem już w Woźnicach. 

O zmarzniętych nogach, licach 

Hej, złote runo!  
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25.XI.83 

Kocham wszystkich z 402/I 

To nie jest dobry pomysł, abyś na wol-
ności był - Przemku (Nr 1) 

Darek - Sadysta 

Andrzej - Śpioch 

Przemek - Homo nie ... Odgałęzienie 
Homo sapiens. 

Nie idziemy na dół, bo wszystko to 
fatamorgana 

 

Co ja zrobię, że kobiet się boje, szcze-
gólnie w niedwuznacznej sytuacji... 

 

 no no capiso la ultime le parole 

Italiana 

27.XI. 83 r., niedziela 
Muzo, sław męża przemyślnego! 
Kocham Jędrusia! 
Za jabłka, ciasto, zaś szczególnie moc-
no za pastę do zębów z profilaktyczną 
zawartością fluoru. Od dziś wszystkie 
moje uśmiechy przeznaczone są tylko 
dla Ciebie. 

Jedna z trzech hien 
Andrzejku, zbawicielu, już myślałam, 
że umrę z głodu. Za to, że mnie nakar-
miłeś zrobię Ci grube skarpety i sweter. 

Druga hiena 
 
Czyż nie piękne?! 

Życzenia dla nowo poznane-
go Andrzeja od Basi O. z 
1104/IV 
 
„Kiedy życie ci się znudzi i 
stanie się piekłem, to wsadź 
głowę do sedesu i nakryj się 
deklem” 

Zb. Łachman 
 
Oby nigdy do tego nie do-
szło! 
30.XI.83 r. 

Świetny numer, o mało 
co się nie nabrałem. Z 
początku uwierzyłem, 
Ale wątpliwości wzbu-
dziły we mnie: wywa-
bione pieczątki, brak 
miejsca do którego 
mam się zgłosić.. I i 
zbyt dokładny adres na 
kopercie i „Dydektor 
MDK” 

(Szymek) 

 

To oczywiście dowcip 
Leszka Terleckiego — 
dopisane 2004 r.) 

Najserdeczniejsze życzenia wspa-
niałemu Andrzejkowi - mistrzowi w 
robieniu  kanapek z kiełbasą (nocą). 

Ewa i Gosia 

Gdy Ci będzie smutno przyjdź do 
nas (1104/IV) (wytłumaczyć zada-
nia z analizy wagowej) 

Czekamy! 

Załoga „G” 
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Andrzejkowi i Stasiowi od św. Mikołaja. 
6.XII.83, Olsztyn 
 
 
Grzechotka prezentowa wisi w innym miejscu w naszym 
pokoju wraz z innymi grzechotkami 

Dzisiaj, tj, 10.XII byłyśmy (ja i Gosia) z Szymkiem w TuTu. 
Szymek chudnie w oczach (my zjadłyśmy po dwie a on 1) 

Grupa II 

1. Albert Jacek 

2. Barcik Jacek 

3. Bielawska Joanna 

4. Brzostowska Grażyna 

5. Bujak Dariusz 

6. Czachorowski Stanisław 

7. Danowska Małgorzata 

8. Drab Bożena 

9. Grudzień Andrzej 

10. Kozubel Witold 

11. Krukowska Lidia 

12. Michalczyk Dariusz 

13. Terlecki Leszek 

14. Piotrowska Barbara 

Grupa III 

1. Barcikowska Ewa 

2. Borkowska Agnieszka 

3. Banaś Renata 

4. Kania Małgorzata 

5. Krzyżanowska Barbara 

6. Konopka Danuta 

7. Mroczko Danuta 

8. Michalska Bożena 

9. Świerczyńska Renata 

10. Welik Alina 

11. Wiktorko Bożena 

12. Szulska Halina 

13. Ziółkowska Małgorzata 

14. Nowakowska Elżbieta 

15. Wasilewska Alicja 

16. Rybaczyk Joana 

Grupa I 

1. Budnik Aleksandra 

2. Brzostek Maria 

3. Chyczewska-Fijalska Elżbieta 

4. Chmielewska Maria 

5. Chwiedorowicz Czesława 

6. Długozima Bożena 

7. Jaskólska-Szczepaniak Grażyna 

8. Kusek Anna 

9. Kuliś Małgorzata 

10. Kurpiewska Jolanta 

11. Koźluk Inessa 

12. Karpińska Danuta 

13. Niemińska Bożena 

14. Matuszewicz Bożena 

Podział na grupy studentów II roku biologii 

5.XII. Jestem u kresu wytrzymałości psychicznej. 
Szymek. 
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12.XI.83 

Byliśmy tu: z „dor” Michalczykiem, no 
i ja, pany Stary-osta (Alberciak), wła-
śnie rzuca mięchem Grudzień, który 
wszedł, rzekł „skurwiele” o se poszedł. 
Jest godz. 22.20, idziemy zaraz na 
„Kaczki z Nowej Paczki”. Jutro „koło” 
z chemii a myu wszyscy jesteśmy FRI-
CO. To wszystko jest do d...o o takiej 

 

 

 

Kolor tego flamastra jest nieadekwatny 
do moich zapatrywań. 

Albert, Darek 

15.XII.1983 
Ja, Stanisław Leń-Czachorowski 
Szymkiem okresowo zwany, będąc 
jeszcze przytomny na umyśle, bę-
dą obłożnie chorym o głosu mego 
słowiczego pozbawiony, stwier-
dzam co następuje (w obawie o 
dzień jutrzejszy): 
- dzisiejszą nagrodę, rybkę skalar 
sztuk jedna przekazuję Andrzejo-
wi Grudniowi oraz temuż osobniko-
wi: 
1. Kolekcje chemiografii z ostat-
nich ćwiczeń chemii 
2. Chemię Paulinga 
3. Dwie pary używanych skarpet 
4. Płytę Marka i Wacka 
5. Wykłady z anatomii roślin 
6. Książki do fizyki 
532 zł i 60 groszy oraz zobowiązu-
ję do spłacenia wszelkich długów. 
- Bujakowi Darkowi czyli Kazkowi: 
1. Majtki 
2. Koszulę nocną 
3. Książkę pt. „naturalny rytm 
płodności” 
4. Wodę do golenia, krem i żyletkę 
5. Budzik 
6. Smar do nart 
7. Zeszyt z rysunkami nr 2 
8. Wszystkie chętne pękawy przy-
chodzące do pokoju. 

- Witkowi: 
1. Popielniczkę, 
2. dwa czyste zeszyty 
3. Ołówek i piórnik 
4. Oraz „Zarys protozoologii” 
- Uli Cebuli: krople do nosa, pare 
kapci i koszule flanelową. 
- Lidce Marciniak: portmonetkę, 
paste do zębów i 34,50 zł 
- „Żonie” - Gośce z 114/IV, słownik 
filozofii marksistowskiej 
- Grześkowi Sawickiemu, wszyt-
skie wiersze i listy moje, zdjęcia, i 
zobowiązuję go do powiadomienia 
wszystkich znajomych (jego adres 
znajduje się w notesie). Niech wy-
bierze 20 książek moich i niech 
rozdysponuje pamiątki po mnie 
byłym znajomym. 
- reszt e oddaję rodzinie, aby roz-
dała pośród wszystkich potrzebu-
jących. Zobowiązuję brata do spa-
lenia mnie po śmierci i rozwiania na 
4 lub 5 stron świata - chcę być 
wszędzie. 
 

Wola moja jest ostateczna i 
nieodwołalna. 
Ktokolwiek śmie ją naruszyć, tego 
straszyć będę po nocach. 

Ja syn ojca 
Stanisław Zbigniew Czachorowski 

(dane personalne w dowodzie) 

Moi Mili Panowie 
Niestety nie zastałam waćpanów. W związku z tym, za pośrednictwem sło-
wa pisanego, życzę Wam: 
1. Stołów wigilijnych i świątecznych uginających się parabolicznie pod na-
ciskiem dobrego jadła i napitki. 
2. Takiej ilości upominków, żebyście zginęli pod ich nawałem 
3. Udanego Sylwestra = dobrego szampana + uroczych partnerek do tańca. 
4. Kilometrowych zasp do zjeżdżania na sankach 
5. Sympatycznego pożegnania Starego Roku, aby nikt Wam świni nie pod-
łożył. 
Załączam po dwa całusy dla każdego. 

Czołem 
Ola 

Szymon! 
Mamy do Ciebie wielką, 

wielka prośbę. Napisz nam 
wierszyk, taki piękny, aby 
mgr Wasilewski nie zrobił 

kartkówki 
Alka i Renia 

Czy mogłabym przyjść do Ciebie 
wieczorem. Chciałabym z Tobą po-

rozmawiać. To dla mnie bardzo 
ważne. 

Danka M. 

Uprzedzenie nie pozwalają obiektyw-
nie patrzeć na świat... A upór ośmiesza 
nas i nie pozwala na jasne myślenie.  

Szymek 

17.XII.1983. A jednak żyję - ale co to za ży-
cie? Piękne!!! 

To oczywiście jest czyjś „kawał”, naj-
pewniej Terleckiego 
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I ja też jestem człon-
kiem-założycielem. St. 
Leń oraz D. Bujak 

8.I..1984. A to jest pamiątka rekwizyt po balu 
pod muchą (bal przebierańców). Jak zwykle było 
za mało ♂ 

Właśnie się zasta-
nawiam dlaczego 
w naszej kronice 
do tej pory nie 
było golizny? 

Przecież to takie 
popularne, wszę-
dobylskie, ponad-
czasowe, kanono-
we, wszechobo-
wiązujace. Ale 
obiecujemy, że 
się poprawimy. 

(S.) 

Coś bardzo dziś się nudzę. Przyszłam 
tutaj, ale widzę, że nic ciekawego się tu 
też nie dzieje. Chyba pójdę dalej i tak już 
długo siedzę na jednym miejscu. 

Szymek zamiast opowiadać mi dowcipy, 
siedzi nade mną i nic. 

Ewka 
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„Realizm jest największym, najlepszym optymizmem” 

W. Jaruzelski 

Teraz już całkowicie zaufałem temu człowiekowi. To jest bardzo mądry człowiek 
i głowę ma na karmu. Nie jest wcale marionetką, jak to niektórzy mu zarzucają. A 
zresztą, historia osądzi. Notabene on nie boi się. Osądu. 

Ten gabinet! Mówi to co myśli i robi to co mówi: twarde prawo, lecz prawo 

Szymek 

15.V.1992. Są słowa wypowie-
dziane, których się później czło-
wiek bardzo wstydzi. Słowo pi-
sane zostaje w pamięci o wiele 
dłużej i stąd dłużej się ich wsty-
dzi. Tak i ja ciągle się wstydzę 
tego, co pisałem osiem lat temu. 

Szymek 

2.I.1984. W tym jak i w każdym innym roku świat będzie piękny, dlatego że się 
wreszcie, ale to na pewno, zakocham. I dla tej nadziei warto żyć z uśmiechem. 

(Szymek) 

CHLEBA!!! 
To my, zgłodniałe z pokoju do pokoju 
łazimy, szukając kromki chleba. Jedna 
już siedzi i wcina chlebek sprzed tygo-
dnia i mówi „jakiez to smaczne”. Dzię-
kujemy za wsparcie. Jeszcze tu wróci-
my 
Dziewczyny (802/IV) 
15.01.1984 

15,01.1983 r. 

Co prawda faktyczna rocznica szczęśli-
wego pożycia Wypłoszów mija dopiero 
jutro, ale dzisiaj już wystrzelono roczni-
cowego szampana, zjedzono Ewie G. 
Ciacho (biedna Ewunia twierdziła, że to 
niby prezent...) zapalono dwie świeczki 
- ot, takie sobie perspektywiczne myśle-
nie Szymka i Andrzeja 

Zgorzkniali ludzie w 
pocałunku są 
niesmaczni. 

Szymek 

Dziś minęło 364 dni pożycia  
i ..... dni współżycia. Wypłosz 
(1 2, 3, 4 ?) 

20.I. Od 20.00 do rana 
II Super Bal w „Remizie” - bal maskowy z kotylionami 

Ja bardzo lubię sobie porysować i pomalować (oczywiście jeśli 
nic innego nie mam do robienia). Dlatego też bardzo dziękuję za 
udostępnienie farb. Buźka - Dzidzia 
I ja też Ewka 
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23.II.1983. 

Darek Michalczyk i Jacek Albert nie-
dawno (kilka dni temu) znaleźli w materiale 
ze źródeł rzeki Łyny wodopójkę nieznaną 
nauce. Oznaczył doc. Biesiadka. To jest dla 
mnie dowód, że nasza praca w Kole ma ja-
kąś wartość naukową. 

Olsztyn to taka fajna daleka 
„prowincja”, w której się sporo dzieje. Czuje 
się taka izolację, często określenie: .... Jedy-
ny na północ od Warszawy... Jedyne w  pół-
nocno-wschodniej Polsce. 

Biesiadka chyba przyjechał do Olsztyna, 
aby mieć bliżej do terenów badawczych. 
Szuka swoich wodopójek w jeziorach. Ja już 
czuję się lokalnym patriotą. 

(Szymek) 

Sz..P. Darek, Staś, Andrzej,Witek 
Ul. Żołnierska 14 
10-561 Olsztyn, DS. 1., p. 402/i 
 
Pozdrowienia z przepięknych okolic zasypanego pierwszym śniegiem Zako-
panego, przesyłają prawie narciarki: Ewa, Beata, Kasia. Nart w górach to jest 
to. Zachęcamy!!! Zakochane jesteśmy już nie w Was, ale właśnie w górach. 
Do zobaczenia 

Z dr H. Romanowską-Łakomy mieliśmy psychologię 

Łatwo jest zabić człowieka, odmawiając mu 
człowieczeństwa 

(Szymek) 

27.02.1984 r. 

No tak, nie da się ukryć - taniec to jest to. Wystar-
czy tylko zrobić krok w przód, krok w tył i krzyk-
nąć: cha-cha (cza0cza)! I już jesteś w gazecie. W 
brukowcu to w brukowcu, ale słowo drukowane 
zawsze się liczy 

Wypłoszowa 
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17.III.84. 

Grudzień to cicha woda... Podczas prania 
znalazł w swojej koszuli część biustono-
sza damskiego, zapięcie. Pewno podczas 
„wyprawy” zostało mu to w dłoni i nie-
opatrznie schował ten kompromitujący 
dowód rzeczowy do kieszeni. 

(Jacek? Darek?) 

 

13.03.84. 

Siedzimy My: Ania i Ola, na kanapie 

18.III.84. 
Chłop nie pies, na kości nie poleci!!! 
Z Dziennika Poj. J. 

Ta wspaniała ósemka (prezenty dla koleżanek z okazji 8 
marca) 

8.III.1984 rok, holl w DS. 1 (wysoki parter), 
 

Fotografia z lewej strony, stoją od lewej: Witold Kozubel, 
Leszek Terlecki, Darek Bujak, Darek Michalczyk, Jacek 

Barcik, Jacek Albert, siedzą od lewej: Stanisław Czachorow-
ski, Andrzej Grudzień. 

 
Na zdjęciu z prawej strony (przezwiska): Kozubel, Wypłosz, 
Kazek, Zimowy, Bigoń, Szymek-Czachorek, Jacek, Doktor 

Hój wie co tu pisać 

(Darek B. - nie obrażaj się) 

(Nie obrażam się, gdy tak mówisz o so-
bie) 

 

Już  wiem 

„cogito ergo zum” 

Myślę więc jezdem 

Wachman 

Marek Lech  Zborowski-Weychman 

III rok NP WSP w Olsztynie 

Czł. egzekut. KU PZPR 

Czł. egzekut. OOP PZPR 

Podharcmistrz ZHP 

Czł. RU ZSP WSP w Olsztynie 

Czł. Rady Programowej Kultury 

PO kier. (jak długo?) Klubu Docent 

Członek (?) Radia Emitor 

Komisja wyborca J.M. Rektora 

Kier. Kabaretu W-esperal 

SKT „Bajo-Bongo” 

Gdzie tu by jeszcze podziałac? Chyba 
tylko ZSMP, tfu! 

 

P.S. Słyszeliście jak Żyd pierdział w 
przedziale? 

Trzeba było słuchać 

Stasia. Wpadłyśmy jak śliwki w kompot. 
To nie jest a propos kanapy, tylko pewne-
go osobnika o powabnym mianie Stani-
sław, nazwiska nieznanego. Najwyraźniej 
nie ma zamiaru opuścić pokoju... 

Już wyszedł!!!! Rzucamy się na 
„Bankruta”! 

Przyszła do nas pacz-
ka z żywnością!!! 
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20.03.84 r. 

Po tak długiej nieobecności w tym pokoju 
byłyśmy tu dziś, w pierwszy dzień wio-
sny. Och! Jak wiosennie! 

Agnieszka „Oczko”, Inessa. 

Zapraszamy z rewizytą 

Andrzej Grudzień zapłacił 400 zł man-
datu... Biedak, nie ten bilet skasował, 
który należało. 

(Sz.?) 
 

Jak tam na ćwiczeniach było 
Co tam dzisiaj się robiło 
Jak wejściówkę się pisało, 
Ile punktów się dostało 
I jakie były zadania, 
To stałe Jurka pytania 
 
Chłopcy razem się trzymają, 
Wtedy, gdy pól litra mają. 
Nawet bimber pędzić chcieli, 
Lecz odwagi mało mieli. 
 
Tam gdzie Wituś imprezuje, 
Tam też zawsze zanocuje, 
A rano stawia pytanie: 
Na czyim ja śpię tapczanie. 
 
Chociaż stale się kłócimy, 
Mimo wszystko ich lubimy 
I myślimy sobie skrycie, 
Jakie byłoby to życie 
Gdyby nasi chłopcy mili, 
Rzadziej się z nami kłócili 
 

(autorki nieznane) 

Wiosenno-primaaprilisowy prezent 
 

W sławnym gmachu na Żołnierskiej 
A ściślej na czwartym piętrze 
W dwóch pokojach vis a vis 
Mieszkają chłopcy i my. 
 
My z natury tak spokojne 
Prowadzimy z nimi wojnę. 
Oni wciąż coś pożyczają 
Ale nigdy nie oddają. 
 
Drzwi nam się nie zamykają, 
Bo to oni wciąż latają, 
To po zeszyt, to po książkę, 
Albo i pogadać troszkę. 
 
Kiedyś częściej przychodzili, 
Posiedzieli, pogwarzyli 
I nawet byli dość mili, 
Dopóki nas nie wkurzyli. 
 
Teraz każdy czymś zajęty, 
Egzaminy, sentymenty, 
Nosy w książkach wciąż trzymają 
I z Plony się nabijają. 
 
On do Bożenki startuje 
Na dziesiątym wciąż ląduje. 
Tylko Witek nie ucieka, 
Jedyna nasza pociecha. 
 
Za to Wituś jak już przyjdzie, 
To około czwartej wyjdzie. 
Całą noc coś Uli gada, 
Czy to Uli odpowiada? 
 
Najlepiej z nas ma Dorota, 
Nasza kochana sierota, 
Bo chłopaków wciąż pogania 
Do sprzątania, do zmywania. 
 
Oni zawsze jej słuchają 
I na każdy rozkaz stają. 
Ona na nich się wyżywa 
I od chamów ich wyzywa 
 
Czasem też Brigitka wpadnie 
Czasem do nas coś zagadnie, 
Trochę przy radiu pogrzebie 
I ucieka znów do siebie. 
 
Każdy wtorek z głowy mamy 
Bo na jurka już czekamy. 
Jurek to do nas przychodzi 
Tylko w sprawach naukowych 
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Szkoda, że nie widać plakatów i transparentów, jakimi wymachiwaliśmy 

Noc z 12 na 13 grudnia 1983 roku. 
Jakże ta noc jest owocna.... I nie tylko tego roku. Dwa lata wcześniej, 11.XII mieliśmy 
premierę naszego Jagiellonkowego (Płock) kabaretu. Ech, kiedy to było 

Ludożercy 
Przez pustynią idą ludożercy, ojciec 

z synem. W pewnej chwili spotykają 
opalającą się na piasku piękną dziew-
czynę: 
- zjemy ją? - pyta syn. Co ty, głupi? - 
odpowiada ojciec — Zabierzemy ją do 
domu i zjemy mamę. 

Przezorny 
Jaś do kolegi: 

- Zabawimy się w szkołę? 
- Dobrze, ale ja będę nieobecny 
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Byłem tutaj. Za gościnę dzięki. I to było-
by na tyle. 

Josza, 4/5.04.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja też tu byłam 

„Szalona reporterka”, „Bogucha” 

8.IV.84 
Ostygłem w swoim zapale. Nigdy 

wcześniej nie przypuszczałem, że będę 
brał udział w walkach politycznych o 
władzę... Ale to konieczność mnie do 
tego zmusiła. Dlatego, że nie umiem 
obojętnie  przechodzić obok świństw i 
świata, dlatego że chcę mieć wpływ na 
życie wokół mnie, dlatego że mam swo-
je zdanie. 

Josza schodzi na włóczęgę, na życie 
erotyczne, nudyzm (naturalizm) po 
czynnym udziale politycznym - były 
socjalizujący solidarnościowiec. Różni 
się od Stachury ale i wiele ma podo-
bieństw. Czy mnie też to czeka? Już 
teraz chcę iść na wieś i tam budować 
małą cząstkę społeczeństwa; małą ko-
munę zdolną do naprawy świata... Chcę 
wziąć ze sobą Grześka... i kogoś jesz-
cze. Nawet na dziewczyny patrzę pod 
tym kątem; te które nadają się na ro-
mans (na przygodę) i na te, które są 
dobrym materiałem no żonę. 

Odłożyłem swoją twórczość. Zbie-
ram wrażenia??? Po prostu nie mam 

czasu na oderwanie się od życia i prze-
trawienie moich doświadczeń. Gdzie 
ten spokój i samotność z szkolnych lat... 
Nie, nie żałuję tego obecnego zalatania. 
W ten sposób uczę się wielu życiowo 
przydatnych rzeczy, wyrabiam się, zbie-
ram doświadczenie. Mam nawet teraz 
ciekawy temat na reportaż. Przy okazji 
mojej roboty (nie tylko radiowej) za-
cznę coraz bardziej przeszkadzać (choć 
już przeszkadzam), aż w końcu usuną 
mnie z uczelni... lub ja sam zrezygnuję 
z takiej zasranej cywilizacji. Jak sięgnę 
pamięcią, zawsze mi coś się nie podo-
bało w tym świecie. Z tym, że jeszcze 
mam siłę i ochotę, aby zmieniać ten 
świat. Gdy osłabnę, stanę się albo włó-
częgą (nie zrezygnuję z siebie), albo 
dorobkiewiczem (zrezygnuję ze wszyst-
kiego, nawet z siebie)... 

A tymczasem jadę jutro (niedziela) 
do źródeł rzeki Łyny po moje zasrane 
chruściki (Trichoptera) i nie tylko... 
Cholera, czy ja zdążę zrobić swój refe-
rat (komunikat) do sesji 8-10 maja? 18.IV.84 (85?) Klub Docent wystąpił z 

ZSP i stał się klubem uczelnianym. Dzi-
siaj przyniesione zostały znaczki „W-
esperalu”. Cudowne są. 

Coraz bardziej realna staje się „Klika 
Lenia” - przychodzą nowi, jeszcze nie 
znani ludzie, którzy malują. 
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Konferencja Koła Biologów 

się ze środowiska WSP w Olsztynie, mogą zostać honorowymi 
członkami Klubu. 

§4. Członek Klubu ma prawo” 

a/ wybierać być wybieranym do władz Klubu 

b/ korzystać z pomocy Klubu, materiałow i warsztatu 
artystycznego, 

c/uczestniczyć we wszytskich pracach Klubu oraz otrzymywać 
informację o tych pracach, 

d/ korzystać z wypracowanych środkó i udogodnień, 

e/ zgłaszać wnioski, propozycje oraz ustalać program pracy, 

f/ nosić odznakę Klubu. 

§5. Do podstawowych obowiązków członka Klubu należy: 

a/ aktywnie uczestnictwo w realizacji celó i zadań statutowych, 

b/ przestrzeganie statutu i uchwał władz Klubu. 

§6. Członkostwo w Klubie wygasa przez: 

a/ dobrowolne wystąpienie, 

b/ ukończenie studiów. 

c/ skreślenie z listy członków. 

§7. Zarząd Klubu może skreślić z listy członkowskiej w 
przypadku braku działalności w Klubie. Decyzja taka powinna 
być poprzedzona rozmową z zainteresowanym. 

§8. Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do samorządy 
studenckiedo za posrednictwem zarządu. Odwołanie składa się 
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu. 

III. Organizacja wewnętrzna i władze Klubu. 

(….) 

Statut Klubu Plastycznego „Klika Lenia” 

I. Postanowienia wstępne. 

§1. Klub Plastyczny „Klika Lenia” zwany dalej Klubem zrzesza 
studentów zainteresowanych twórczością we wszelkich formach 
plastycznych. 

§ Klub podlega rejestrowi w uczelnianym rejestrze kół naukowych 
i artystycznych. 

§2. Klub jest studencką grupą aktywności i podlega Samorządowi 
Studenckiemu merytorycznie zaś Uczelnianemu Ośrodkowi Pracy 
Kulturalno-Wychowawczej WSP w Olsztynie, który finansuje 
działalnośc Klubu 

§3. Klub prowadzi działalnośc dla całego środowiska studenckiego 
i pomaga w plakatowaniu wszytskich imprez kulturalnych. 

§4. Klub może posiadać znaczek lub odznakę. 

§5. Klub może sprawować mecenat nad plastycznie uzdolnionymi 
studentami WSP. 

§6. Klub, oprócz plakatowania imprez i wydarzeń kulturalnych, 
będzie organizować plenery, wystawy i wernisarze. 

§7. Klub reprezentowany jest na zewnątrz przez prezesa lub 
viceprezesa. 

II. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki. 

§ 1. Członkiem Klubu może zostać każdy student WSP w 
Olsztynie, który pragnie wnieść swój wkład w rozwój kultury 
studenckiej oraz złoży pisemną deklarację. 

§2. Przyjęcie nawego członka następuje uchwalą zarządu i 
uroczystym obmalowaniem, czyli chrzetem malarskim. 

§3. Osoby o wybitnych [pracownicy uczelni o] zdolnościach 
plastycznych oraz zasłużone dla kultury studenckiej i wywodzące 
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12.V.1984 

 

RU ZSP 

w Olsztynie 

Oświadczenie 

Ja, Stanisław Czachorowski (nr. leg. 020489) występuję 
z szeregów ZSP. 

Byłem członkiem założycielem, w poprzedniej kadencji 
pełniłem funkcję przewodniczącego komisji d/s informacji. 
W tym okresie otrzymałem łącznie 2500 zł nagrody (z cze-
go jestem niezmiernie usatysfakcjonowany) i skorzystałem 
z jednego wyjazdu na sejmik dziennikarzy studenckich w 
Poznaniu. 

Decyzja moja spowodowana jest tym, że nie widzę siebie 
w tej organizacji, nie potrafię nic sensownego robić - a nie 
chcę być tylko członkiem wpisanym na listę. Wydaje mi się, 
ze organizacja za dużo robi w kierunku OHP i wycieczek 
zagranicznych, pomijając sprawy kultury i inne dotyczące 
życia studenckiego. Od ponad miesiąca nie otrzymałem żad-
nej wiadomości w sprawie rejestracji i zgłoszonego akcesu 
SGA „Spontaniczna grupa propagandy wizualnej Klika Le-
nia”, nie otrzymaliśmy także farb, aby móc dalej współpra-
cować z komisja informacji (do tej pory korzystaliśmy z 
własnych farb), nie otrzymaliśmy pomocy w przewiezieniu 
sztalug na plener („Klika Lenia”). Tak więc żadna moja ini-
cjatywa nie spotkała się z zainteresowaniem i nie widzę sen-
su w uszczęśliwianiu organizacji na siłę. 

Gwoli wyjaśnienia stwierdzam, że moja decyzja nie jest 
spowodowana nie zakwalifikowaniem na SOHP czy wy-
cieczkę zagraniczną, gdyż nie ubiegałem się o takową oraz 
nie mam nic przeciwko ludziom w RU ZSP ani ich narodo-
wości. 

Dołączam legitymację i proszę o skreślenie mnie z ewi-
dencji, gdyż nie chcę być martwa dusza poprawiającą staty-
stykę. 

Z poważaniem 

Stanisław Czachorowski 

 

Materiał przygotowany na audycję w Radiu Emitor. Nie-
stety bez daty (wydaje mi się że z II roku...) 
 

Dlaczego kol. R. Krzyżopolski budzi się dopiero po 
fakcie i ma pretensje do mnie przede wszystkim - jego 
zdaniem jest to mój drugi błąd. Ciekaw jestem jaka kara 
mnie za to czeka? 

A czym to tak poważnie się mu naraziłem? 
Otóż zrobiłem radiowy wywiad z dwoma kandydata-

mi do Rady Mieszkańców w ramach kampanii wyborczej. 
Przedstawiłem ich jako moich kandydatów. Wcześniej 
nic w „Emitorze’ nie było... No bo jak zrobić wywiad z 
20 osobami i odszukać je w akademiku, tym bardziej, że 
się ich nie zna? Czasu było bardzo mało, bo tylko trzy dni 
podczas których jak zwykle trzeba odrabiać lekcje... Mo-
im błędem jest to, że w wypowiedziach nie było tego, co 
sobie życzył kol. Krzyżopolski. 

Najlepiej by było, gdyby nic nie było słuchać o ni-
czym lub aby to było zgodnie z życzeniami i gustem w/w 
kolegi. Wszystkie inne poglądy  są stanowczo tępione. Ja 
osobiście ostatnio byłem postraszony J.M. Rektorem, 
Radą Programową, a w przyszłym roku zapewne nie do-
stanę miejsca w DSie. Całe szczęście, że nie grożono mi 
pięścią - wątlaczek jestem i nie lubię być bitym. 

Powracamy więc do tradycji z początku roku akade-
mickiego, kiedy zarzucano członkom Klubu Docent, że 
powiesili kotary w czynie społecznym. 

W/w programie przedstawiali swoje poglądy dwaj 
kandydaci do Rady Mieszkańców. To były ich i wyłącz-
nie ich poglądy, a każdy w naszym kraju ustawowo ma 
zagwarantowaną wolność myśli i słowa, bez względu czy 
odpowiada to kol. Krzyżopolskiemu, czy nie. 

W związku z tym moim tzw. ekscesem i innymi kary-
godnymi wybrykami (oczywiście wg. kol. Krzyżopolskie-
go) moim zdaniem należy się spodziewać usilnych starń o 
zabranie pomieszczeń studyjnych radiu „Emitor”, ukara-
nia klubu „Docent”, wyrzucenia z akademika UOPK-W, 
przerobienia ich na pokoje cichej wyprzedarzy dezodo-
rantów i innych chodliwych pamiątek z zagranicznych 
wojaży naszych wybitnych społecznikowskich, bezintere-
sownych działaczy. 

Na zakończenie podkreślę jeszcze raz, że jest to moje 
zdanie (prywatne) i że nie reprezentuję żadnych wrogich, 
imperialistycznych sił bez względu czy podoba się to kol. 
Byłemu wice przewodniczącemu Rady Mieszkańców 
Romanowi Krzyżopolskiemu. 

(oby nie został nim znowu) 

Plakat informacyjny o zebraniu założycielskim został zerwany już 
po kilku godzinach. Namalowałem drugi i tez został zerwany przez 
tow.  S. Wachułę (był chyba nawet pierwszym sekretarzem PZPR). 
Zaocznie groził, że mnie wyrzuca ze studiów. Być może słowo „klika” 
było nieprawnym politycznie. Albo kojarzyło się z Leninem? Dopiero 
po jakims czasie dowiedziałem Się o całej awanturze. 

Z kolei za audycję w Emitorze wezwany zostałem na dywanik do 
kierującego radie, B. Górala. Zdrowo mnie objechał, ale widać było, 
że chyba ot tez dostał po uszach od kogoś wyżej. 

(dopisano 2004 r.) 

(dopisek ręczny) 
Wg mnie, Stanisław Czachorowskiego, każde wybory 

powinny być poprzedzone kampanią wyborczą. Gwarantu-
je to zapoznanie się z kandydatami oraz świadomego wy-
boru osób, a nie nazwisk. Z tą myślą zaciągnąłem 2 znane 
mi osoby spośród kandydatów przed mikrofon i zrobić z 
nimi wywiad. Szkoda, że nie udało mi się znaleźć więcej 
osób, aby je wam przedstawić. Audycję słyszeli dziś rano 
w głośnika Emitora. 

Jeszcze w czasie jej trwania wpadł do studia kol. R. 
Krzyżoposlki i bardzo na nas nakrzyczał, że rzucamy ja-
koweś oszczerstwa itd.. Itp.. W związku z tym napisałem 
małe oświadczenie 
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Andrzej G. Zatruł mnie cukierkami, chyba nie-
długo umrę. 

Z poważaniem 

Bożena Drab 

 

Wszerm i wobec zapraszam, jak mogę na-
juroczyściej na ślub - Majki B. (czyli mój) i 

Maćka M., 15 IX 1984/16.IX.84. 

Dom weselny: kawiarnia „Omega”, Iława. 

Osoba towarzysząca za drzwi wyrzucona nie 
będzie! 

(Do wiadomości  wszystkich mieszkańców 
402a/I. 

Majka (jeszcze) B. 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
Instytut Biologii 
Ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn 

Olsztyn, dn. 25.04.1984 r. 
IB-366/84 

Ob.. Stanisław Czachorowski 
Student II r. biologii 

 
 
 

Na podstawie § 13 Statutu Instytutu Biologii WSP - zwołuję na dzień 
3 maja br. godz. 1230 w Sali 102 przy ul. Żołnierskiej 14 posiedzenie Rady 
Instytutu. 

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. 
3. Sprawy dydaktyczne: 

a/ informacja dotycząca obciążenia dydaktycznego jednostek organi-
zacyjnych Instytutu w r. ak. 1984/85 

b/ zatwierdzenie planu studiów 5-letnich na st. zaocznych 
c/ ustalenie osób oraz przysługujących im godzin za prowadzenie 

„pracowni magisterskiej” w b.r. akademickim, 
4. Awanse i przeszeregowania. 
5. Zatwierdzenie ustaleń komisji konkursowej dotyczących zatrudnienia 

nauczycieli akademickich w zakładach Botaniki oraz Cytologii i Gene-
tyki. 

6. Ustalenie potrzeb kadrowych instytutu w następnym roku akadem. 
7. Powołanie komisji wyborczej władz Instytutu. 
8. Informacja dotycząca posiedzenie Zespołu Kierunkowego Biologii 

Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich. 
9. Sprawy bieżące. 

 Dyrektor Instytutu 
Doc. dr hab. Zbigniew Jabłonowski 

Stanisław Czachorowski zdobył dwie nagrody, 
jedną za „kleksografię” - grafiki wykonane na za-
jęciach chemii, na bibule, wykorzystują różnorod-
ne odczynniki, drugą za wiersze. 

(Stolik turystyczny, składany) 

Nagroda rzeczona jako wyróżnienie za tematykę 
rysunku satyrycznego i ciekawą formę wykonania. 

(Kuchenka turystyczna „Wisła 2”) nagroda za III 
miejsce w konkursie poezji 

MORDA’84, czyli Międzyakademikowa Ogólnopolska Rewia Dorobku 
Artystycznawego (Łódź, 19-20.05.19984) 



VII Spotkania Amatorów-Twórców i Wy-
konawców Piosenki - Myślibórz ‘84 

S. Czachorowski Str. 41 

9.VI.1984 r. 

„człowiek, który tylko powtarza to, co 
usłyszał od innych jest jak książka; nic 
nie potrafi ani odpowiedzieć, ani sam 
zapytać” 

Sokrates 

Retoryka - nauka przekonywania 

Protreptyka - nawoływanie do cnoty 

„lepiej jest krzywdy doznawać niż wy-
rządzać” 

Sokrates 

 

Śmierci nie należy się bać, bo nie wia-
domo czy jest czymś dobrym czy złym 
- natomiast życie splamione niesprawie-
dliwością czy tchórzostwem jest na 
pewno czymś złym” 

Sokrates 

VIII Biesiady Humoru i Satyry, Lidzbark Warmiński  
1-3.VI.1984 r. 
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Dzieło L. Terleckiego, efekt zajęć z biochemii 
(dopisano 2004) 



S. Czachorowski Str. 43 

Otrzęsiny 84 
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Świeca + butelka + muzyka + trochę tańca 
= urodziny Witka, na których była m.in. 
Elwira I rok biologii 

9/10.XI.84 

 

 

 

 

 

A Witek to wrócił nawet na noc do swego 
pokoju 



Mitologia - nauka o miotozie (tak jak cytologia itp.) 

S. Czachorowski Str. 45 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
Instytut Biologii 
Ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn 

Olsztyn, dn. 10.10.1984 r. 
IB-448/84 

Ob.. Stanisław Czachorowski 
Student II r. biologii 

 
 
 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Instytutu Biologii, które 
odbędzie się w dniu 19 października 1984 r. (piątek) o godz.1000 w sali 
102. 

Porządek obrad: 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. 
2. Sprawozdanie kierownictwa Instytutu poprzedniej kadencji. 
3. Sprawy dydaktyczne - referuje dr M. Stypińska. 
4. Sprawy naukowe - referuje doc. E. Biesiadka. 
5. Sprawy personalne - zatrudnienie dr Agnieszki Maciejskiej - referuje 

doc. E. Dyner. 
6. Sprawy bieżące. 
 

 Dyrektor Instytutu 
prof. dr hab. Stanisław Szteyn 
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Olsztyn, 1985.03.27 

III Rok Biologii 

 

Dyrektor Instytutu Biologii 

Prof. dr hab. Stanisław Szteyn 

 

Zwracamy się ze stanowczym protestem przeciw sposobowi pro-
wadzenie zaliczeń przez mgr H. Olender. Polega ono na sprawozda-
niu dosłownego zapamiętywania tekstu słowo w słowo - przy zwra-
caniu jednakowej uwagi na sprawy istotne i najdrobniejsze detale. 
Mgr H. Olender umawia się z nami za zaliczenia poprawkowe i czę-
sto nie przyjmuje wszystkich, w związku z tym tracimy czas jak i 
możliwość poprawienia się. Poleca nam także zmienić kierunek stu-
diów. Jak to się dzieje, że nagle po trzech latach studiowania prawie 
cały rok nie potrafi przygotować się do jednego ćwiczenia? 

Jednocześnie upoważniamy Stanisława Czachorowskiego i Dariu-
sza Bujaka do reprezentowania naszego roku w powyższej sprawie. 

1. Bożena Michalska 
2. Danuta Mroczko 
3. Inessa Koźluk 
4. Renata Banaś 
5. Alicja Wasilewska 
6. Renata Świerczyńska 
7. Bożena Wiktorko 
8. Agnieszka Borkowska 
9. Grażyna Brzostowska 
10. Stanisław Czachorowski 
11. Małgorzata Ziółkowska 
12. Agnieszka Nowakowska 
13. Witold Kozubel 
14. Małgorzata Danowska 
15. Bożena Matuszewicz 
16. Maria Chmielewska 
17. Lidia Krukowska 
18. Bożena Drab 
19. Andrzej Grudzień 
20. Anna Konopka 
21. Dariusz Bujak 
22. Elżbieta Fijalska 
23. Maria Marciniak 
24. Joanna Bielawska 



Spotkajmy się ponownie, w 2007 roku!  
W 20 lat od magisterium. 

Pamiątkowe zdjęcie z połowinek, III rok studiów, budy-
nek NOT-u 

Pierwszy zjazd absol-
wentów (1997 r.). Jakby 
nas było trochę mniej, 
panom czoła się podnio-
sły, ale panie ciągle mło-
de! 

Było fajnie, więc war-
to spotkać się ponownie 
i sprawdzić czy panowie 
bardziej siwi czy tez 
świecą wysokim czo-
łem. Bo wiadomo, że 
nasze urocze koleżanki 
ciągle młode.  

Tel.: (89) 523-43-03 
E-mail: stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl 

Adres kontaktowy: 
Stanisław Czachorowski 
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska 
Wydział Biologii, UWM w Olsztynie 
Plac Łódzki 3, 10-561 Olsztyn 
www.uwm.edu.pl/czachor 

WSP Olsztynie 

Pamiątkowy znaczek z naszej 
studenckiej 100-dniowki, w 
Klubie Docent, ul. Żołnierska 

Opracowanie dostępne na stronie: 
www.uwm.edu.pl/czachor 
Tam tez szukajcie informacji o spotkaniach. Nasze dzie-
ci już podrosły, odwożąc je na studia, warto odwiedzić 
stare kąty i powspominać... 


