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Andrzej Kuczyński 
o „Słowianinie” – 

studenckim pisemku z lat sześćdziesiątych

Do dzisiaj pamiętam intensywny, specyficzny, alkoholowy zapach powielanego pi-
semka. Wydawała je Studencka Agencja Informacyjna w latach 1965–1967/1968. 
Była to agenda Komisji Propagandy i Informacji Rady Okręgowej Zrzeszenia 
Studentów Polskich, która miała wówczas siedzibę przy ul. Żydowskiej 35.

„Słowianin” – tytuł akademickiego pisemka adresowanego do studentów wszyst-
kich poznańskich szkół wyższych, a także młodych osób związanych ze środowi-
skiem uczelnianym. Tak jak to wówczas często bywało, powstawał na powielaczu 
spirytusowym, ale był cenzurowany przez Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, 
Publikacji i Widowisk. Siedziba tej powszechnie nielubianej instytucji, z którą 
trzeba było rozsądnie, ale tak by nie stracić twarzy, raz rzadziej, a raz częściej, 
negocjować, znajdowała się na parterze kamienicy przy ul. Mickiewicza 29. Okna 
przy narożniku Mickiewicza i Słowackiego jeszcze są zakratowane. Ładny, bo 
w tej części miasta brzydkich posesji prawie nie ma, budynek otoczono niedawno 
płotem. Wszystko wskazuje, że zniszczoną kamienicę czeka remont. Nareszcie! 

Do dzisiaj pamiętam intensywny, specyficzny alkoholowy zapach powiela-
nego pisemka. Wydawała je Studencka Agencja Informacyjna w latach 1965– 
–1967/1968. Była to agenda Komisji Propagandy i Informacji Rady Okrę-
gowej Zrzeszenia Studentów Polskich, która miała wówczas siedzibę przy ul. 
Żydowskiej 35. Przy narożniku Wielkiej i Żydowskiej, czyli w tej samej części 
gmachu, postawionego na miejscu zbombardowanego podczas walk o Poznań 
w styczniu i lutym 1945 roku, mieścił się w latach 1958–1970 najsławniejszy 
klub studencki miasta – Od Nowa. Ile był wart, nie tylko dla żaków, można 
się przekonać po lekturze nowego, 300-stronicowego albumu zatytułowanego 
„Klub Od Nowa” z 2011 roku. Edytorem jest Wydawnictwo Miejskie Posna-
nia. Do Od Nowy często zaglądaliśmy na kawę, dyskusje, występy piosenkarzy 
studenckich, wystawy itd.

Wracając do „Słowianina”, potwierdzam, że jestem autorem, może dla nie-
których niezrozumiałej, nazwy pisemka, które ukazywało się nieregularnie. Był 
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to mniej więcej kwartalnik. Wydano około 10 numerów pod wyżej wspomnianą 
nazwą. Dlaczego do głowy wpadł mi „Słowianin”? To proste. Nie było wów-
czas popularniejszego wśród braci akademickiej lokalu z wyszynkiem, głównie 
winnym, w Poznaniu aniżeli winiarnia „Słowiańska”. Przy ulicy Mielżyńskiego, 
tuż przy narożniku z ulicą Fredry. Tam się nie tylko dobrze jadło, ale przede 
wszystkim piło świetne wina francuskie, włoskie, węgierskie, jugosłowiańskie. 
Części z nich z reguły w sklepach nie można było kupić. Dopiero później 
w placówkach Peweksu za dewizy lub bony towarowe Pekao S. A., czyli Banku 
Polskiej Kasy Oszczędności, stworzonego w latach międzywojennych, głównie 
dla Polonii amerykańskiej. Jak to się stało, że ten bank uchował się do dzisiaj? 

Co do „Słowiańskiej”, to mówiło się, że idziemy do „Słowiana”. Na szczęście 
ceny były tam na tyle przystępne, że odwiedzaliśmy wspomniany lokal dosyć 
często. W ogóle lubiliśmy wówczas wino. Poza „Słowiańską” rzadziej odwiedza-
liśmy architektonicznie bardzo fajną winiarnię „Ratuszową” przy Starym Rynku. 
Obok wspaniałego antykwariatu. Z Żydowskiej mieliśmy do „Ratuszowej” bliżej. 
Niestety ani antykwariatu, ani winiarni już nie ma.

Kontynuując wtręt gastronomiczny, dodam, że bywaliśmy, choć naturalnie 
znacznie rzadziej, w renomowanych restauracjach. Tak jak ta na parterze histo-
rycznego Hotelu „Bazar” przy Marcinkowskiego, „Smakosz” przy 27 Grudnia, 
„WZ” przy Fredry, „Techniczna” w Domu Technika przy Wieniawskiego, obok 
Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz w Hotelu „Merkury” przy Roose-
velta. Później powstała „Adria”. Także w „Polonezie” żywiono naprawdę dobrze. 
Praktycznie żadnego ze wspomnianych lokali już nie ma. No może w „Mer-
kurym”, ale to już też nie to. A „Poloneza” mają rozebrać… Bez komentarzy.

Zniknęły też lokale z mocnym wyszynkiem. „Fregata” przy Lampego (dzisiaj 
Gwarnej), „Centralny” przy Ratajczaka, „Podbipięta” przy Wrocławskiej oraz 
bar, którego nazwy nie pamiętam, na rogu Roosevelta i Dąbrowskiego (niegdyś 
Jarosława, tego od Komuny Paryskiej, a dzisiaj Jana Henryka). Nie ma też 
kawiarni „Wrzos” przy Placu Wolności, lubianej przez studentów. Sam przy-
gotowywałem się tam do egzaminów na UAM, powtarzając materiał, wespół 
z bardziej „obkutymi” koleżankami, w zadymionych wnętrzach

Drugie uzasadnienie nazwy „Słowianin” jest historyczno-topograficzne. 
Przecież to tutaj, w sercu Wielkopolski, narodziło się państwo Słowian. Proszę 
zauważyć, iż do narodzin „Słowianina” doszło kilkadziesiąt lat przed archeolo-
gicznymi, sensacyjnymi odkryciami Pani Profesor Hanny Koćki z naszego wów-
czas jedynego uniwersytetu – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Naprawdę 
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nic w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku nie wiedzieliśmy o tym, 
że tak naprawdę Poznań był faktyczną, administracyjną stolicą. Ale ta intuicja! 

W drugim dziesięcioleciu XXI wieku nikt nie rozumie różnych problemów 
związanych z redagowaniem takowego akcydensu jak „Słowianin”. Pisania 
tekstów na woskówkach. Nawet prywatnych maszyn do pisania, ówczesnych 
„laptopów”, było wówczas bardzo niewiele. Czytelne rękopisy, tak jak w średnio-
wieczu oraz w kolejnych epokach, także i niespełna 40 lat temu ceniono nade 
wszystko. Długopisy stanowiły novum. Ich jakość nie zachęcała do rezygnacji 
z wiecznych piór. 

Zanim SAI, za aprobatą rzecz jasna kierownictwa RO ZSP z ówcześnie nam 
panującym przewodniczącym Zbigniewem Jaśkiewiczem, który podczas wcze-
śniejszej kadencji był u Ola (Olgierda) Antoniewicza wiceprzewodniczącym do 
spraw propagandy i informacji, rozpoczęła wydawać – jak to się mówiło przy 
Żydowskiej – gazetkę, najpierw prowadziła szkółkę dziennikarską. W zajęciach 
uczestniczyło po kilka, kilkanaście osób. Prelegentami byli głównie dziennikarze 
i tzw. ciekawi ludzie. Mówiono przede wszystkim o tym, jak pisać i jak reda-
gować pismo. Przybliżano tak po prostu studentom dziennikarstwo w sposób 
bardzo komunikatywny i życzliwy. Komentowano kompetentnie i realistycznie 
ówczesną rzeczywistość. A rzeczywistość niestety powoli, od chwili kiedy około 
1964–1965 roku I sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Ni-
kita Siergiejewicz Chruszczow orzekł, że twórcy, ludzie kultury w państwach 
socjalistycznych nie mogą być politycznie neutralni, poczęła się zmieniać na 
niekorzyść. Właśnie jednak dzięki tej otwartej na świat „szkółce” narodził się 
„Słowianin”, tworzony za darmo przez ludzi, którzy tego chcieli oraz nieodpłatnie 
rozprowadzany wśród studentów grodu Przemysława. 

Gazetę w formacie A4 wydawano z dopiskiem: „Do użytku wewnętrznego”. 
To miało nam ułatwiać rokowania z cenzurą. Taki dopisek „Do użytku wewnętrz-
nego” miał również ówczesny „Biuletyn Specjalny” Polskiej Agencji Prasowej, 
adresowany do „wtajemniczonych”, a więc kierownictwa Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej, zarówno na szczeblu Komitetu Centralnego i Komitetów 
Wojewódzkich oraz kierownictwa pionu propagandowego Ludowego Wojska 
Polskiego. 

Czy treściowa zawartość „Słowianina” mogła zagrażać Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej? Ależ skądże znowu. Publikacje, pojawiające się w tym periodyku 
o bardzo ograniczonym zasięgu oddziaływania, generalnie omijały problematykę 
polityczną. Utożsamialiśmy się ze Zrzeszeniem Studentów Polskich, wyjątkowo 
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demokratyczną, jeśli chodzi o państwa socjalistyczne, powszechną organiza-
cją akademicką. Należało do niej blisko 95 procent studiujących i niewielki 
odsetek działających w ZSP absolwentów szkół wyższych, głównie młodych 
pracowników nauki. Ci ostatni najczęściej stali na czele statutowych organów 
Zrzeszenia – Rady Naczelnej z siedzibą przy Ordynackiej w Warszawie (współ-
czesne konotacje z nazwą tej ulicy są prawidłowe – „Ordynacka” powstała na 
gruzach dawnego ZSP), Rad Okręgowych i już w nieco mniejszym zakresie 
Rad Uczelnianych. 

Powtarzam, ZSP długo nie zajmowało się polityką. Co nie znaczy, że od niej 
stroniło. Tak było przynajmniej do 1968 roku. Konkretnie do Marca tamtego 
feralnego roku, a potem wkroczenia „wojsk sprzymierzonych” z „bratnią pomocą” 
do Czechosłowacji.

Najczęściej w „Słowianinie” pisaliśmy o kulturze. Pojawiały się przeróżne 
publikacje jej poświęcone. Wiele osób, chyba większość, także później związana 
była z kulturą. Niektórzy w jakiś czas po Marcu 1968 wrócili do niej okrężną 
drogą. Potem sytuacja, jeśli chodzi o status twórców, nieco się poprawiła po 
pierwszej fazie odwilży, związanej ze zmianą na szczycie PZPR, a więc po 
odejściu Władysława Gomułki i przejęciu władzy przez Edwarda Gierka. Nie 
mówię o tym, co się działo po Sierpniu 1980 r. i potem w stanie wojennym. 
Chyba niemal każdy poparł ówczesną „Solidarność”. I każdy musiał ponosić 
mniej czy bardziej bolesne konsekwencje. W każdym razie na przełomie lat 
1967–1968 ludzie, redagujący wcześniej „Słowianina”, poszli w świat. Każdy 
własną drogą. Ba, nie mieliśmy potem ze sobą – w większości – żadnych kon-
taktów. A niektóre ożyły dopiero w ostatnich kilkunastu latach.

Oprócz kultury na łamach „Słowianina” najczęściej pisano o turystyce. I to 
nie dlatego, że to była „bezpieczna” sfera działalności. Po prostu dla większości 
była to prawdziwa pasja. Interesował nas świat wokół nas. Także inne zakątki 
Polski. Ale ciekawi byliśmy i tego, co poza granicami. Dla studentów ZSP, 
a także mała, rzec by można, specjalistyczna organizacja, jaką było Studenckie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Organizacji Narodów Zjednoczonych, to były okienka 
na świat. W socjalistycznej Polsce studenci niemal bili się o wyjazdy na „zgniły”, 
jak o nim mówiono oficjalnie, Zachód, choć miejsc na wycieczkach do krajów 
za Żelazną Kurtyną było niewiele. Największym wzięciem cieszyły się eskapady 
do: Włoch, Francji, Szwecji, Holandii, Szwecji, Austrii i Jugosławii. To ostatnie 
państwo, przynajmniej w kategoriach dewizowych, traktowano jak kapitalistyczne. 
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Pozwolę sobie w tym miejscu na kolejny mały wtręt. Podziałem wczasów 
zagranicznych zajmowały się Komitety Wykonawcze Rad Uczelnianych. Posie-
dzenia tych gremiów ciągnęły się niemiłosiernie długo. Niekiedy po kilkanaście 
godzin od późnego popołudnia przez noc i – czasami – do południa dnia na-
stępnego. Pito morze kawy „po turecku” – modnej wówczas, uważanej za szczyt 
luksusu. Koleżanki zrzeszeniowe przygotowywały kanapki dla obradujących. 
Wszystko w gęstej zawiesinie dymu papierosowego. To także specyficzna moda. 
Przypominam sobie, że kiedyś po podziale takich wczasów, z soboty na niedzielę 
w Domu Studenckim im. „Hanki Sawickiej” przy ulicy Stalingradzkiej (obecnie 
Niepodległości), dzisiaj „Hanki”, wróciłem do domu rodzinnego w niedzielę 
w południe. Chciałem zasnąć, ale nie mogłem. Na pytanie rodziców, czy coś 
jadłem i piłem odpowiedziałem: tak, kaw wypiłem z siedem, może osiem. Miał 
człowiek zdrowie.

Wracając do turystycznych publikacji w „Słowianinie”, dodam, że większość 
zespołu redagującego to pisemko czynnie uczestniczyła w rajdach studenckich. 
A rajdów uczelnianych i tego najważniejszego – Zachodniego było mnóstwo. 
W niektórych łazęgach brało udział ponad tysiąc i więcej osób. Często te rajdy 
kończyły się przemarszem z Dworca Głównego PKP ulicą Dworcową do „Ada-
sia”, a więc pod pomnik Adama Mickiewicza. Wówczas jedyny na placu o tej 
samej nazwie. Te przemarsze były oczywiście spontaniczne, a więc nielegalne. 
Ale do czasu MO traktowała je na szczęście z przymrużeniem oka.

Turystyczne pasje, chęć zwiedzania, poznawania świata od podszewki, pozo-
stała większości z nas do dzisiaj. Byliśmy we wszystkich, lub prawie, państwach 
Europy. „Zaliczyliśmy” wszystkie kontynenty poza Antarktydą, chociaż kto wie, 
czy i tam ktoś z nas nie dotarł.

Pora na przedstawienie choć części zespołu redakcyjnego „Słowianina”. Od 
razu przepraszam tych, których nie wymieniam, ale prawie wszystko to, co 
tutaj piszę, opieram na mojej pamięci. Poddaję się więc pod osąd czytających 
i dawno, dawno temu tworzących studenckie pisemko. Udało mi się przepro-
wadzić jedynie krótkie rozmowy z dwoma tuzami gazetki z tamtych lat, ab-
solwentami Politechniki Poznańskiej: Witoldem Gostyńskim oraz doktorem 
Piotrem Maluśkiewiczem. Do tych najaktywniejszych dodaję anglistę Henryka 
Krzyżanowskiego z tytułem naukowym, ale – przyznaję – nie wiem jakim, 
a niestety nie mam z nim kontaktu oraz z polonistką Haliną Bartkowiak (podaję 
nazwiska panieńskie koleżanek, bo nie znam wszystkich po ich zamążpójściu). 
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Wspomniany kwartet traktował „Słowianina” jak swoje pismo. Ja także. Zawsze 
mogłem na tę czwórkę liczyć. W każdej sytuacji. Także przy kolportażu pisemka. 

Z tym ostatnim najłatwiej było przy wznowionych juwenaliach. Rok – jeśli 
dobrze pamiętam – 1966. Pierwsze odbyły się po Październiku 1956 za Prezesa 
Prezesów, czyli ówczesnego przewodniczącego Rady Okręgowej ZSP, Alojzego 
Andrzeja Łuczaka „Alka”. Później twórcy niezwykłej w wymiarze międzynaro-
dowym „Pro Sinfoniki”. Juwenalia 1966 to był prawdziwy zalew miasta przez 
studentów i młodych absolwentów miejscowych uczelni. Choć pamiętajmy, że 
było ich wówczas mniej aniżeli 15 tysięcy, czyli z kolei około osiem razy mniej 
aniżeli obecnie. Wszyscy byliśmy niesamowicie zaangażowani w organizację 
żakowskich igrów. A wydany w dniu rozpoczęcia juwenaliów „Słowianin” rozszedł 
się na Starym Rynku błyskawicznie. Zresztą w ogóle z jego rozprowadzaniem 
nie było kłopotów. 

Nie wiem, co dzisiaj robi Witek Gostyński, absolwent Wydziału Elektrycz-
nego Politechniki Poznańskiej. Podziwiam go nie tylko za to, co pisał w „Sło-
wianinie”, ale i potem w różnych przewodnikach. W tym o Austrii, w której 
parę lat pracował. Niestety ten przewodnik pożyczony znajomym, najlepszy jaki 
znam o pięknej alpejskiej republice, zaginął. Witek dokonał rzeczy niebywałej. 
Zachował w s z y s t k i e  wydane egzemplarze „Słowianina”! Osobiście jestem 
mu za to, jako wyjątkowy bałaganiarz, niesłychanie wdzięczny. 

Piotr Maluśkiewicz chyba pracuje naukowo na Politechnice. Ukończył Wy-
dział Mechaniczny tej uczelni. Jest też teraz moim przełożonym. To dzięki niemu 
od przeszło 10 lat pisuję o sporcie do „Kroniki Wielkopolski”. A Piotr jest tam 
redaktorem naczelnym. Raz nie zaakceptował mojego tekstu. Osobiście czyta 
każdy tekst. W „Kronice Wielkopolski” jest jak w kościele katolickim: „Roma 
locuta – causa finita”. Gdy Piotr powie koniec, to nie ma odwołania. Skróty 
adiustatorów, wiemy o tym chyba wszyscy, są zawsze fatalne. Przynajmniej 
zdaniem autora tekstu. Nie będę więc tego wątku kontynuował. Dodam jednak, 
że Piotr jest świetnym autorem i współautorem książek o tematyce turystycznej 
i przewodników.

Aby zakończyć wątek Witka i Piotra, dodam, że mieli dobre „przetarcie” 
przed studiami. W III Liceum Ogólnokształcącym, wówczas imienia Marcina 
Kasprzaka, a teraz ponownie św. Jana Kantego, zajmowali się gazetką ścienną. 
Również i ja, a także np. sławny trener siatkarskich mistrzów olimpijskich 
i mistrzów świata – Hubert Wagner czy rektor poznańskiej AWF prof. Jerzy 
Smorawiński, to absolwenci tego bardzo dobrego liceum, w którym królował 
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sławny dyrektor Wacław Zembrzuski. Heniek Krzyżanowski, człowiek od 
kultury całą gębą, to był prawdziwy arystokrata. Błyskotliwy erudyta. Wiem, 
że znał kilka języków. Często był później tłumaczem. Halinka Bartkowiak. 
Polonistka. Także jej priorytetem była kultura. Później pracowała w Bibliotece 
Uniwersyteckiej przy Ratajczaka. Być może pracuje do dzisiaj, choć chyba 
jednak przeszła na emeryturę. Małgorzata Dryjska. Na zawsze kulturalna. 
Szkolna koleżanka Witka Gostyńskiego i mojej siostry Aleksandry, absolwentki 
ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej, w skrócie zwanej Wysrolem. Obecnie 
Uniwersytetu Przyrodniczego. Do dzisiaj widoczna w różnych przedsięwzię-
ciach na skalę regionalną i krajową. Irena Dynowska, związana była najbardziej 
z turystyką. Absolwentka, tak jak i Witek Gostyński, Wydziału Elektrycznego 
Politechniki. Była w czasach „Słowianina” moją… narzeczoną, ale nic z tego nie 
wyszło. Nie mam z nią żadnego kontaktu. Z tego co wiem, pracowała naukowo 
na Politechnice Poznańskiej.

Są nazwiska, które ja zapamiętałem, a nie pamiętają ich Witek i Piotr. I od-
wrotnie. Wymieniam przynajmniej kilka z nich. Jerzy Adler. Pracował jako 
szef marketingu księgarni Świętego Wojciecha. Ela Busza. Nie wiem, co się 
z nią dzieje. Nie pamiętam jakie studia ukończyła. Renata Kosmacz. Chyba 
polonistka. Była kierowniczką biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu. Roman Wybranowski. Osobiście – przepraszam – nie pamiętam 
go. Ale Witek Gostyński tak.

Dodać by trzeba słowo – o życzliwym dla naszych poczynań szefie w pionie 
RO ZSP – Rudolfie Tatarynowiczu, przewodniczącym Komisji Propagandy 
i Informacji, wcześniej także moim przełożonym jako przewodniczący Rady 
Uczelnianej ZSP UAM, w której w latach 1963–1965 byłem wiceprzewodniczą-
cym. Rudek, który zmarł przedwcześnie jeszcze w XX wieku, był człowiekiem 
niezwykle dowcipnym, ale i solidnym, niezwykle pracowitym. Nie oglądał się 
nigdy na nikogo. Sam potrafił zrobić wszystko. U Rudka najpierw ja byłem 
sekretarzem komisji w RO i szefem Studenckiej Agencji Informacyjnej. A po 
moim rozstaniu z nią Witek Gostyński.

Godzi się też przypomnieć o kolegach, którzy choć – prawdopodobnie – 
niczego dla „Słowianina” nie napisali, to uczestniczyli w jednym, dwóch spo-
tkaniach, tzw. szkółki dziennikarskiej. Byli to: Piotr Frydryszek – późniejszy 
redaktor naczelny Radia Merkury, Sławomir Pietras – związany ze światem 
opery i muzyki, były dyrektor teatrów w Poznaniu, Łodzi i Warszawie czy Jerzy 
Wierzcholski, korespondent Agencji „Interpress” z Berlina. 
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Jurek Walasek, potem dr Jerzy Walasek, był wraz ze mną jednym ze współ-
prowadzących zajęcia dla kandydatów na dziennikarzy. Absolwent Wydzia-
łu Prawa UAM. Jeszcze podczas studiów rozpoczął pracę w redakcji „Głosu 
Wielkopolskiego”. Po kilku latach, w każdym razie jeśli dobrze pamiętam, 
wyemigrował do Warszawy. Był zastępcą redaktora naczelnego kolorowego 
(istotne, ponieważ większość gazet, nawet tygodników i miesięczników była 
jedynie czarno-biała), poczytnego tygodnika „Perspektywy”. Do stolicy „zabrał” 
go po roku 1970 szef tego pisma, Lesław Tokarski. Wcześniej naczelny „Gło-
su Wielkopolskiego”. Jurek najczęściej zajmował się w „Głosie” kulturą oraz 
sprawami międzynarodowymi. Doktorat obronił w Katedrze Prawa Między-
narodowego UAM. Chyba u prof. Krzysztofa Skubiszewskiego, po 1989 roku 
ministra spraw zagranicznych RP. Po „Perspektywach”, już w wolnej Polsce, 
z tego co zauważyłem, Jurek Walasek kierował zawsze ciekawym magazynem 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Poznaj Świat”. 

Tyle ogólnych wspomnień z lat minionych. Zgodziłem się przygotować je 
bardzo szybko, niemal od ręki. Być może są w nich jakieś pomyłki. Liczę na 
to, że i wydawca i ja sam doczekamy się korekt. Bo – jak mnie słusznie uczono 
w mojej macierzystej redakcji „Głosu Wielkopolskiego” – tak, tak, przez kilka 
lat byliśmy obydwaj z Jurkiem Walaskiem pracownikami tego dziennika – każdy 
ma prawo do swojego adiustatora!

Celowo na koniec cofam się do początków moich związków z ZSP. Przez 
pierwsze dwa lata studiów korzystałem pełnymi garściami z bycia żakiem. 
Wizyty w klubach studenckich, w tym moim ulubionym „Bratniaku”, po-
tańcówki, uczestnictwo w roli widza w różnych imprezach. Ale w 1961 roku 
dałem się namówić najpierw do kierowania komisją nauki Rady Wydzia-
łowej. Zanotowałem tam sukces jako opiekun jednej z grup I roku studiów 
na Wydziale Prawa z ramienia ZSP. Wszyscy z tej grupy zaliczyli egzami-
ny i bez żadnych strat personalnych przeszli na II rok. To był ewenement. 
Z pewnością trafiłem na bardzo dobrą grupę, ale ze swej strony zrobiłem, co 
mogłem, aby im pomóc poprzez kontakt z opiekunem ze strony wydziału oraz 
poszczególnymi wykładowcami i egzaminatorami. Pamiętam swój pierwszy 
„dziennikarski” tekst, opublikowany w akademickim dodatku „Gazety Po-
znańskiej”, poświęcony zjazdowi studenckich kół naukowych. Potem byłem 
(1963–1965) wiceprzewodniczącym Rady Uczelnianej oraz członkiem Rady 
Okręgowej. No i w RO związałem się w naturalny sposób, już jako dziennikarz 
„Głosu”, z informacją i propagandą. Spokojnie mogę powiedzieć, że około 
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70–80 procent wszystkich publikacji w tym dzienniku, w latach 1964–1968, 
na tematy akademickie było mojego autorstwa. Marzec 1968, a potem sier-
pień tegoż roku sprawiły, że przestałem pisać o sprawach tego środowiska. 
Poza wspomnieniami.

Chyba w suplemencie wypada coś napisać o sobie. Urodziłem się we Lwowie 
w końcu kwietnia 1941 roku. Wówczas to miasto, tak bardzo mocno historycznie 
związane z Polską, było zajęte przez sowietów. Ale 22 czerwca wspomnianego 
roku rozpoczęła się wojna hitlerowskich Niemiec z ZSRR. Dlatego dokumenty 
związane z moim urodzeniem wydano po łacinie (z kościoła katolickiego), po 
rosyjsku i potem po niemiecku. Ale taka jest uroda tego wielokulturowego mia-
sta. Stamtąd, wraz z rodzicami wywędrowaliśmy w świat. Tata tkwił w jakiejś 
AK-owskiej konspiracji. Nigdy się nie dowiedziałem jakiej. Przenosiliśmy się 
z jednej do drugiej miejscowości nad Sanem i innymi dopływami Wisły. Były to 
miasteczka i wioski. Zapamiętałem nazwy tylko niektórych: Leżajsk, Biłgoraj, 
Piskorowice, Tarnawiec. Po drodze raz powrót na ileś tam miesięcy do Lwowa. 
Potem był Lublin. Stamtąd przejazd z dobytkiem i rodzicami ruską ciężarów-
ką – ja z mamą w szoferce, a tata w odkrytej jej części – do Warszawy tuż po 
powstaniu i po wyzwoleniu w 1945 roku. Kolejny etap – Ostrowite Rypińskie, 
kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Torunia. To rodzinne strony ojca. Tam 
mieszkaliśmy rok, może mniej. W 1946 roku ostatni etap tej wędrówki i Poznań, 
w którym zakotwiczyłem na stałe. 

Tak się w życiu składało, że niemal zawsze żegnałem się z koleżankami 
czy kolegami nagle, pozostawiając ich za sobą. Ze Szkoły Podstawowej nr 42 
sam poszedłem do III LO. Potem, praktycznie także sam, podjąłem studia 
na Wydziale Prawa UAM. Nigdy nie wykonywałem zawodu prawnika, ale 
dziennikarski. Po pierwszym okresie pracy w „Głosie Wielkopolskim” (koniec 
1964  do 1969 r.) odszedłem sam do Dowództwa Wojsk Lotniczych, jako 
cywilny radca dowódcy do spraw prasowych! Dzisiaj byłby to rzecznik praso-
wy. Facet bez munduru, a tak w ogóle to wojska nie lubiłem, ale pierwszy raz 
w życiu dałem się namówić na dobry zarobek. Nie miałem tam szans na długą 
egzystencję. Wytrzymałem niewiele ponad rok. Potem – w PRL-u (!) – byłem 
przez dwa miesiące bezrobotny. Później pracowałem jako sekretarz redakcji, 
a później redaktor naczelny, w gazecie zakładowej „Stomilowiec” w Poznaniu. 
Niezła szkoła życia. Jeszcze jako pracownik tego miesięcznika, a potem dwu-
tygodnika, napisałem pierwszych kilka tekstów do ogólnopolskiego dziennika 
„Sport”, wydawanego do dzisiaj w Katowicach. 
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Zawsze bardzo interesowałem się sportem i dużo wiedziałem o poszczegól-
nych dyscyplinach, z grami zespołowymi na czele. To był w moim zawodowym 
życiorysie punkt zwrotny. Choć, na prośbę ówczesnego redaktora naczelnego 
„Głosu Wielkopolskiego” Wiesława Porzyckiego, szefa tej redakcji po przejściu 
do „Perspektyw” Lesława Tokarskiego, powróciłem do „Głosu” na 4 lata (1972–
1976). To już od 1973 r. współpracowałem równolegle – i to na nieźle płatnym 
ryczałcie – ze „Sportem”. W dwóch pierwszych latach drugiej kadencji w tym 
dzienniku zajmowałem się – novum – sprawami handlu, usług i gastronomii. 
I m. in. współpracowałem z ówczesnym wiceprezydentem Poznania – An-
drzejem Wituskim, osobą tak mocno związaną z ZSP. W 1974 roku zostałem 
kierownikiem działu sportowego „Głosu”. Ponieważ pod koniec 1976 r. próbo-
wano mnie zmusić do przejścia do sekretariatu redakcji, a ja już wiedziałem, że 
chcę pozostać dziennikarzem sportowym, namawiany przez dwa–trzy lata do 
przenosin do „Sportu” przez naczelnego tego dziennika Andrzeja Koniecznego, 
zmieniłem miejsce pracy. Zostałem kierownikiem jednoosobowego oddziału 
na Wielkopolskę. Przyznaję, że „kupiono” mnie nie pieniędzmi, bo finansowo 
(etat plus ryczałt) straciłem na tej wolcie, lecz szansą wyjazdów zagranicznych. 
Rzeczywiście głównie dzięki „Sportowi” zobaczyłem niemal całą Europę. Go-
ściłem też na innych kontynentach. Etatowo z tym tytułem byłem związany do 
2000 roku. Współpracuję ze „Sportem” do dzisiaj, choć od 2003 r. po wygraniu 
procesu z ZUS-em przeszedłem na wcześniejszą emeryturę. W peregrynacjach 
pomogła mi specjalizacja w kilku dyscyplinach sportowych, a także związanie 
się ze Szkolnym Klubem Olimpijczyka „Jantar” w Racocie pod Kościanem. 
Dyscypliny to przede wszystkim: hokej na trawie, piłka nożna, koszykówka, 
kajakarstwo i wioślarstwo. Od swych narodzin siedzibą Polskiego Związku 
Hokeja na Trawie jest Poznań. W „Sporcie” nie wyobrażano sobie, aby tą dys-
cypliną, po moim z tą redakcją mariażu, zajmował się ktoś inny aniżeli ja. I tak 
zostało. W roku bieżącym wybiło mi 36 lat pełnienia w PZHT roli rzecznika 
prasowego, a po drodze także innych funkcji. Z kajakarstwem, zarówno kla-
sycznym jak i górskim, mocniej związałem się po 1984 roku, a wioślarstwem 
od 1986 roku. Piłka nożna zawsze była w „Sporcie” dyscypliną numer 1. Stąd 
regularne podróże na mecze poznańskiego Lecha, a potem także Amiki Wronki 
i raz Groclinu Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski, na mecze wspomnianych 
drużyn w europejskich rozgrywkach pucharowych. W latach 1979–1994 kilka 
razy relacjonowałem mecze poznańskich drużyn: koszykarzy Lecha, koszykarek 
Olimpii i raz koszykarek AZS-u.
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Namówiłem, obchodzący w 2012 roku swe 25-lecie, Szkolny Klub Olimpij-
czyka „Jantar” w Racocie do wyjazdów w roli kibiców na wielkie zagraniczne 
imprezy sportowe. To opinia nie moja, lecz głównego animatora tych eskapad, 
najpierw nauczyciela WF, potem dyrektora gimnazjum im. Polskich Olimpijczy-
ków, a dzisiaj posła na Sejm – Wojciecha Ziemniaka. Rzeczywiście pomagałem 
im przy wyjazdach, głównie pierwszych. A towarzyszyłem im w igrzyskach 
olimpijskich w: Barcelonie, Sydney, Atenach, Turynie i Pekinie. 

Była jeszcze miłość do Finlandii. Rozpoczęła się od wyjazdu ogólnopolskiej 
delegacji Studenckiego Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ w 1966 roku i potem 
kolejnych wizyt w tym kraju. Byłem współzałożycielem w 1967 roku, wicepre-
zesem i ostatnim prezesem Oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Fińskiej 
w Poznaniu, które niestety nie przeżyło transformacji ustrojowej.

Napisał: Andrzej Kuczyński


