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Działalność w NZS 

Studia zaczęły się w 1984 roku. Nie pamiętam już, na którym byłem roku, kiedy zapisałem się do
podziemnego jeszcze wówczas NZS-u. Pamiętam tylko to, że na legitymacji miałem dwucyfrowy
numer, więc podejrzewam, że to były początki NZS-u takiego już prawie zinstytucjonalizowanego.
Czyli on funkcjonował w ramach UMCS-u prawie oficjalnie, na zasadzie takiej, że nie był
zarejestrowany, ale działał.

Myśmy się wszyscy znali w jakiś sposób jako studenci. Oprócz tego, że było to Zrzeszenie, to
chodziliśmy razem na piwo, znaliśmy się z uczelni. Zazwyczaj posługiwaliśmy się imionami
zwracając się do siebie, szczególnie wtedy kiedy byli to ludzie z innych wydziałów czy z innych
lat, to zazwyczaj nazwisk nie pamiętaliśmy. Pamiętam Wojtka Naję, ale nie pamiętam jaką on
funkcję w NZS-ie pełnił. Chyba był we władzach NZS-u.

Próbowaliśmy rozmaitych rzeczy. Nie była to już taka stricte antykomunistyczna działalność.
Wiem, że walczyliśmy na przykład o zmianę programu studiów, to znaczy usunięcie
przedmiotów typu ekonomia marksizmu-leninizmu, odkłamanie historii, i parę innych takich
postulatów, które właściwie nie były związane z ustrojem. Pamiętam, że z ówczesną panią
doktor Rzewuską, z którą miałem zajęcia z teatrologii, z literatury współczesnej, byłem właśnie
w takiej komisji dotyczącej zmian w programie [studiów]. To pewnie było troszeczkę później,
albo może w tym okresie. To już był chyba początek lat 90. [kiedy] ten program studiów został
zreformowany.

Później to już było pisanie pracy magisterskiej i obrona, w związku z tym już wtedy tak aktywnie
nie uczestniczyłem. Poza tym to już była nowa Polska, wszyscy odetchnęliśmy z ulgą,
cieszyliśmy się tym co jest i w tym czasie już z działalności NZS-u zrezygnowałem. 
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