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Grześ

"Grześ", toruńskie pismo młodzieżowe wychodzące
nieregularnie 25 III 1984 – 5 III 1985. Tytuł nawiązywał do
postaci Grzegorza Przemyka, warszawskiego licealisty
zamordowanego przez SB – przy tytule napis „GP
+14.05.1983, tytuł malowany ręcznie, z litery „e” wychodziła
flaga „S”. Pod tytułem zamieszczano komunikat: „pismo
nasze adresowane jest do uczniów szkół
ponadpodstawowych, jak również do wszystkich tych, którym
nieobca jest sprawa naszej wspólnej przyszłości”.

Ukazało się 5 nr. (3 w 1984 i 2 w 1985 oraz 14 V 1990 nr 6
specjalny, podsumowujący działalność pisma) o obj. 2-6 s. w
formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 500
egz.

Opiekę nad młodzieżą redagującą gazetę sprawowała Maria
Nencka-Borowiecka, w której mieszkaniu odbywały się
zebrania zespołu. Pismo drukowano w Bydgoszczy,
organizacją produkcji i transportem zajmował się Kazimierz
Noga. W ostatnim numerze „Grzesia” z 1990 ujawniono skład
redakcji: Marek Bernaciak, Renata Borowiecka, Tomasz i
Wojciech Dembkowie, K. Noga, Violetta i Piotr Pukropowie.

„Grześ” charakteryzował się zróżnicowaną tematyką. Oprócz
informacji o represjach wobec opozycyjnie nastawionych
uczniów i nauczycieli oraz piętnowania pedagogów
wysługujących się władzom, szeroko relacjonowało (nr. 3 i 5)
protest młodzieży przeciwko zdjęciu krzyży w szkole w
Miętnem (woj. siedleckie) i pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki (nr
4), przedrukowało apel Rady Edukacji Narodowej do
nauczycieli i wychowawców (nr 2), fragmenty homilii kard.
Stefana Wyszyńskiego (nr 3) i ''Małego konspiratora'' (o
zachowaniu się wobec funkcjonariuszy MO, nr 4), poruszało
tematy historyczne (Józef Piłsudski, rok 1956, nr 4),
zamieściło list-apel do wychowawców (jedyny tekst



podpisany pseudonimem – pozostałe były anonimowe, nr 5).
Integralną część pisma stanowiły wiersze młodych twórców.
Wydany po latach nr 6 zawierał teksty Marcina Orłowskiego o
G. Przemyku i M. Bernaciaka o piśmie „Grześ” (autorzy
podpisali się tylko imionami); Bernaciak był też wydawcą tego
numeru.
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Zgłoś błąd lub potrzebę uzupełnienia
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