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              1. Wstęp - socjalistyczna rzeczywistość 
 

W latach sześćdziesiątych – studia dla wybranych: 
 

 -  liczba studentów 330,8 tys. 

 -  liczba studentów 2005/6 -1953,8  

 

 - punkty preferencyjne dla kandydatów  

   na studia pochodzenia    chłopskiego 

   i robotniczego. 

 

-  numerus clasus (zamknięta liczba)  

   ograniczenia w przyjmowaniu    kobiet 

   na niektóre wydziały: Weterynaria,  

   Zootechnika, Leśny. 

 

Symbol PRL -  H2O z jednej 

szklanki na łańcuchu 



Egzamin wstępny – czerwiec 1965 

 

Limity przyjęć – około 120 osób obecnie -150 

Liczba kandydatów 320 – obecnie -150 

Liczba kandydatów /miejsce – 2,7 

Wydział Ogrodniczy 8 osób/miejsce 

Egzaminy – pisemne ; 

Matematyka Biologia 

Ustne: Biologia Chemia? 

Efekt- nieporównywalnie wyższy poziom  

naukowy studentów 

 

II grupy studentów 

-absolwenci liceów ogólnokształcących – mający mniejsze 

problemy z nauką w okresie pierwszych 2 lat. 

- absolwenci techników rolniczych – lepiej radzący sobie z 

przedmiotami zawodowymi. 



Domy studenckie 

 
1. Żeńskie: ul. Madalińskiego, Falęcka, 

Kazimierzowska 

2. Męskie – Jelonki, Grenadierów 

 

 

Odwiedziny w żeńskich akademikach 
Czwartek, sobota  16 - 21.00 

Niedziela 15 - 21.00  

 

Przedłużanie wizyt – Komisja Dyscyplinarna 

 

 

Ja za kratą Ty za kratą 

 mimo wszystko będę tatą 
(piosenka z Juwenaliów) 

 DS. żeński ul.Madalińskiego 

DS żeński.ul.Falęcka 

DS. męski -Jelonki 



Akademiki męskie - Jelonki       Domy na Jelonkach 

Klub „Karuzela” 

Domki fińskie  

Typowy blok na Jelonkach 

1952 - barakowe osiedle "Przyjaźń”  

Polsko-Radzieckiej" dla budowniczych Pałacu 

Kultury i Nauki. Otaczał je drut kolczasty, a bramy 

strzegli wartownicy. 

 

Baraki - zbudowane z materiałów z rozbiórki 

obozu jenieckiego Stalag I-B "Hohenstein" koło 

Olsztynka.  

 

Część domków sprowadzono z Finlandii. 

 

 W 1978 na osiedlu "Przyjaźń" mieszkało 1190 

asystentów i pracowników warszawskich uczelni 

wraz z rodzinami oraz 1200 studentów. 

 

Podział  mieszkańców Jelonek na ludzi 

„normalnych” i studentów 



 . 

 

Na Jelonkach mieszkali  
 

prof. Leszek Balcerowicz - 

ekonomista,  

prof. Janusz Beksiak -  

makroekonomista, 

 prof. Jerzy Bralczyk - 

językoznawca,  

Piotr Nurowski - prezes 

PKOL,  zginął w katastrofie 

pod Smoleńskiem,  

Henryk Rogoziński - 

fotografik,  

Krzysztof Tyniec - aktor. 
 

 

 

Układ przestrzenny bloków na Jelonkach 

Jelonki - cd…….. 



                  Akademiki  - istota życia studentów 

 

 

Jelonki – brak portierni, można 

 było robić  wszystko, byłe nie  

 przeszkadzać innym. 
 

Im bardziej oryginalne zachowanie – tym  

większe uznanie kolegów 

 

Przyjazdy :Straż Pożarna, karetki 

pogotowia, fury z węglem, karawan 

 

„Walet” święta instytucja powszechnie 

 szanowna. Walet brał udział w imprezach  

bez wkładu własnego. 

Niektórzy waletowali 20 lat. 

 

Zasada: gdy po 22,oo łóżko było wolne  

walet mógł z niego skorzystać 

„Waleci”- różnopłciowi 

     Po imprezie- trzeba się uczyć -Jelonki 



Kluby Studenckie- Karuzela, Hybrydy, Stodoła  

–  barwne enklawy w szarym, drętwym życiu PRL  

W Hybrydach wpuszczano wszystkich -50 letniego 

rotmistrza Rzeszotarskiego i nastolatki. 

 

Ważne przed wejściem przeczytanie aktualnych 

informacji w rodzaju: Anka – dodatnia, Gruba Wera – 

niepewna. Kto nie czytał, mógł mieć problemy. 

 

Kabarety, dobra muzyka (jazz, rock and roll) 

odczyty 

Michalina Wisłocka – pierwsze 

wykłady o seksie w Karuzeli. 

Najciekawsze były dyskusje na 

bardzo wysokim poziomie 

znajomości sprawy przez 

studentów. 

Słoń bramkarz w karuzeli. 



Hale Ursusa 

MF – dobrze płaciło za 

sprzątanie, mycie 

okien 

Spółdzielnie Studenckie - możliwość 

dorobienia  przez studentów ale ….. 

-zaplecze organizacji młodzieżowych, kuźnie kadr 

dla PZPR. 

Stowarzyszenie Ordynacka wyrosło z działaczy 

studenckich. 

 

Najlepsze zlecenia: 

1. Mycie okien w halach fabrycznych ZM „Ursus” 

2. Mycie okien w ministerstwach: nowa szybka 

innowacyjna technologia mycia okien. 

 

Zarobki w spółdzielniach – bardzo różne 

Od kilkudziesięciu tysięcy do kilkuset zł 

Płaca stażysty w 1970 roku = 1400 zł = 20 USD 



Książeczka pracy 

Zarobki – „szary” student 

Dokumenty  

SSP Universitas 

Universitas - 3 kategorie 

studentów 

a/szarzy pracownicy-mycie okien, 

sprzątanie, transport 

b/pracownicy punktów- najlepsze 

zlecenia, kilka książeczek. 

Zarobki kilkaset  do kilku tysięcy 

zł 

c/zarząd spółdzielni – najwięcej 

pieniędzy, ”dole” od pracowników 

punktów. 

Zarobki wysokie + perspektywa 

awansu politycznego. 
 



Dojazd na zajęcia 
Jelonki - Rakowiecka – autobus  163 

Rakowiecka- Dworzec Południowy – tramwaj 

Dworzec Południowy – Wolica- autobus 104 

W sumie:- Jelonki-Ursynów- Wolica 30-40 km. 

Autobusy 

Chausson i Jelcz 

Dw. Południowy. 
Puławska, Wyścig Pokoju 

1956 

„Ciuchcia” wzdłuż Puławskiej 

Pole 

Katedry 

Szczegółowej 

Uprawy 

Roślin 

Wolica 



Ursynów – druga polowa lat sześćdziesiątych 

Polna droga  - ul.Migdałowa.                   

W oddali 104. 
SGGW – ul. Nowoursynowska, 

widoczny bruk. Studenci czekają na 

autobus. 



Marzec 1968 

 

8.03. wiec na UW o przywrócenie 

swobód obywatelskich 

 

19.03. strajk okupacyjny  SGGW 

popierający postulaty  demokratyzacji  

życia.  

 

Według propagandy studenci to 

warchoły i chuligani. 

 

Chcąc się odróżnić od chuliganów 

uczestniczących w zamieszkach  -  

studenci zaczęli nosić czapki 



Marzec 1968- życzliwe docinki o studentach różnych uczelni 

 
1.Dlaczego „wydarzenia marcowe” zaczęły się na Uniwersytecie? Bo 

studenci tej uczelni znali „Dziady”. 

 

2.Dlaczego jako drudzy przystąpili do „rozruchów” studenci 

Politechniki? Bo musieli przeczytać „Dziady”. 

 

3.Dlaczego w trzeciej kolejności uczynili to studenci SGGW? Bo ci 

musieli tę książkę przeczytać i zrozumieć! 

 

4.Dlaczego na końcu włączyli się do akcji protestacyjnej studenci 

Akademii Medycznej? Bo musieli „Dziady” przeczytać, zrozumieć i 

nauczyć się na pamięć! 

 

5.Co należało zrobić by zostać tzw. docentem marcowym? Wydać skrypt 

i dwóch kolegów! 



Represje po 1968 

      – branka do wojska 
 

1.Student I roku Wydz. 

Leśnego – Jerzy Rachwald 

2.Zaświadczenie od dziekana 

         z dn.29.03.1968 

że jest studentem -  nie może 

być wzięty do wojska. 

3. Antydatowane 

zaświadczenie od Rektora, że 

             27.03 .1968 

wszczęto postępowanie 

dyscyplinarne i zawieszono w 

prawach studenta- czyli ze 

może być wzięty do wojska. 

 

       KARNE KOMPANIE!!! 



        Studium Wojskowe (SW) 
Zajęcia SW odbywały się raz w tygodniu, 

zajmowały cały dzień.  

 

Brak zaliczenia SW lub  ocena 2 =  

wyrzucenie ze  studiów. 

 

Po 2 miesięcznych obozach –pchr rezerwy 

 

Oficerowie wykładowcy – starzy frontowcy 

Ich wypowiedzi – LEGENDY 
Idę sobie i myślę ---  AHA !!! 

 

Kto będzie sie spóźniał na zajęcia, będzie 

 miał osobisty stosunek z płk ……. A to nie 

jest przyjemne, wiem, bo sam miałem".  

    Odznaka SW na pagonach 

Studenci w mundurach 



Podsumowanie 

 
1. W latach sześćdziesiątych wśród młodzieży był duży pęd do  uzyskiwania 

wyższego wykształcenia, prowadzącego do awansu społecznego. 

2. Studia były trudne, dyscyplina studiowania wysoka- 2 niezaliczone ćwiczenia w 

semestrze = powtarzanie roku. 

3. Po 5 latach studiów ze 120 przyjętych, do egzaminów magisterskich doszło 50-

60 osób. 

4. Na studiach było biednie, stąd chęć dorobienia aby przeżyć ale również 

zachować fason: Student żebrak ale Pan. 

 Restauracja „Kameralna”- Pan Miecio- „Panowie studenci, aby się napić musicie 

zaczekać aż wyjdą Wasi Profesorowie”. 

5. Praca czekała, nie było z nią problemu. Nie mieliśmy kontaktu ze światem, 

szczególnie tym zachodnim. Po okresie transformacji wielu nie mogło się odnaleźć 

w nowej rzeczywistości. 

6. Było duże poczucie koleżeńskości, żyło się w grupie – wspólne rajdy, wyjazdy, 

nauka. 

 

7. To zostało do tej pory, stąd co roku się spotykamy w gronie 30-

50 osób. 


