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Do tego mieliśmy jedną maszynistkę

Wąskie grono redakcyjne stanowili przede wszystkim: Adam Stanowski-który był redaktorem
naczelnym, zastępcą jego był Michał Zieliński-dzisiaj człowiek telewizji, bardzo rzetelny,
wieloletni dziennikarz ekonomiczny, a ja byłem sekretarzem redakcji. Poza mną  funkcjonowali
jeszcze w tym wąskim gronie redakcyjnym: Andrzej Niewczas, Krzysztof Paczuski i Janusz
Szulakowski, który był odpowiedzialny za sprawy techniczne i za grafikę. Do tego mieliśmy jedną
maszynistkę, która pisała na maszynie, bo komputerów jeszcze wtedy nie było. Zajmowaliśmy
dwa pokoje na Królewskiej, gdzie mieścił się Zarząd Regionu. Właściwie było to kilka etatów.
Stanowski miał pół etatu, ja miałem etat, maszynistka miała oczywiście etat. Wyglądało to na
początku dość niepoważnie, ale jakoś tam działaliśmy i wydaje się, że osiągnęliśmy na początku
to co trzeba było zrobić. Szersze grono, takie kolegium redakcyjne stanowili tacy naukowcy jak,
nieżyjący już niestety Radosław Drwal, także już nieżyjąca Hanna Filipkowska z IBL-u (Instytut
Badań Literackich), Jan Pomorski- w tej chwili aktywny uczony, były rektor UMCS-u, Elżbieta
Wolicka-w tej chwili profesor historii sztuki, wtedy filozofka KUL-owska, i inni goście, tacy jak
Drob, Panas, którzy nie byli na posiedzeniach tylko wpadali wtedy kiedy mieli czas. To co trzeba
powiedzieć o składzie redakcyjnym to to, że główną ideą Stanowskiego było połączenie w jakiś
sposób UMCS-u i KUL-u. Natomiast zwłaszcza w języku, w artykułach dawało znać o sobie
nastawienie lewicowe. W większości, w redakcji byli zbuntowani marksiści, zbuntowani wobec
monopartii, wobec rządów tej partii, korupcji, deformacji, deprawacji. Tak, że w pierwszym
numerze Miesięcy już widać to lewicowe nachylenie (np. w takich wyrażeniach jak „klasa
robotnicza” jest to w języku dość marksizujące). Drugą stroną grupy redakcyjnej były osoby o
światopoglądzie chrześcijańskim, przeważnie z KUL-u. 
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