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Zofia Szalczyk z domu Karoń  
 

Studia na WSR w Poznaniu w moich wspomnieniach  
Zbiór opowiadań Część 2. 
 

Praktyki studenckie 

W czasach moich studiów na WSR istotną częścią procesu edukacji były praktyki studenckie, 

na których zdobywaliśmy umiejętności i poznawaliśmy warunki pracy w rolnictwie, a 

zwłaszcza pracy ze zwierzętami. Mieliśmy aż cztery: mechanizacyjną, semestralną, wakacyjną 

(technologiczną) i dyplomową związaną ze zbieraniem materiałów do pracy magisterskiej. Z 

każdej z nich wyniosłam nowe doświadczenia zawodowe i życiowe. Bez nich na pewno 

byłabym tylko półzootechnikiem. Mam też z nich wiele wspomnień. 

Pierwszą tzw. mechanizacyjną mieliśmy w lipcu 1967r. po pierwszym roku studiów. 

Mieszkaliśmy w akademikach i uczyliśmy się obsługi maszyn i urządzeń rolniczych w Katedrze 

Maszynoznawstwa Rolniczego. Na poligonie golęcińskim ćwiczyliśmy jazdę ciągnikiem. 

Nauka jazdy traktorem nie szła mi najlepiej, ciągle zgrzytało sprzęgło, gasł silnik. 

Spowodowałam też małą kolizję. Podjechałam do koleżanki ćwiczącej podjazd pod górkę. Nie 

wyhamowałam i zafundowałam czołowe zderzenie, bardzo słabe, ale wystarczyło, aby dostać 

burę i nakaz jeżdżenie na uboczu Ćwiczyłyśmy także obsługę kombajnu zbożowego, ale tylko 

przez kilka godzinę. Tamten lipiec był bardzo ciepły, więc w wolnym czasie jeździłyśmy do 

Krzyżownik opalać się nad jeziorem Kierskim. Fajna była ta praktyka, mało zajęć i dużo 

zabawy, „luz”. Łatwo zaliczyłam praktykę i za pierwszym podejściem zdałam egzamin na 

ciągnikowe prawo jazdy. 

Praktykę semestralną odbywaliśmy na drugim roku, w okresie od początku września do końca 

grudnia 1967r., w zakładach doświadczalnych naszej Uczelni. Ja wybrałam Rolniczy Zakład 

Doświadczalny w Brodach Poznańskich, bowiem w sąsiedniej miejscowości Trzciance w 

Technikum Rolniczym pracował mój Brat i chciałam być blisko niego. W Brodach była duża 

grupa praktykantów, bo aż 23 osoby, dwanaście dziewczyn i jedenastu chłopaków. Zostaliśmy 

zakwaterowani w pałacu, dziewczyny w przyziemiu a chłopacy na wyższych piętrach. 

Zamieszkałam wspólnie z Marylką Anioł, Czesią Ciereszko i Anią Liberską. Szybko serdecznie 

zaprzyjaźniłyśmy się. Wcieliliśmy się w robotników rolnych, traktowano nas jako bezpłatną 

siłą roboczą, ale mimo tego stworzyłyśmy wesoły, rozrywkowy zespół. Do pracy dostaliśmy 

odzież roboczą: bluzy i spodnie drelichowe, kufajki zwane inaczej waciakami, buty gumowe 

Wyglądaliśmy w tych strojach dość osobliwie, ale wcale nie tak humorystycznie jak na 

załączonym rysunku W. Fuglewicza. Mało komu pasował rozmiar ubiorów, wszystkie moje 

ciuchy były mi za duże. Nieodzownym elementem stroju wyjściowego na pole dziewcząt były 

chustki na głowę, które zapewne nie dodawały nam uroku, ale było w nich trochę cieplej. 
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Na początku września była słoneczna pogoda, prawdziwa złota polska jesień, pracowaliśmy na 

polach. Przez pierwsze trzy tygodnie pomagaliśmy przy wykopkach ziemniaków. Zbieraliśmy 

bulwy wykopane przy pomocy kopaczki elewatorowej do dużych koszy a potem sypaliśmy je 

na przyczepy. Pracowaliśmy osiem godzin dziennie z przerwą na drugi śniadanie. Nie była to 

najcięższa praca. Na kartoflisku paliliśmy ogniska z łęcin i piekliśmy w nich ziemniaki a 

czasem nawet kiełbaski, dzisiejsza młodzież nazwałaby to grillowaniem. Robiliśmy sobie różne 

psikusy, po prostu było wesoło. 

 

Zbiór ziemniaków na praktyce w Brodach Anna Liberska i Autorka, wrzesień 1967r 
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Kilka razy przydzielono mnie do pracy na kombajnie ziemniaczanym. Wybierałam kamienie z 

taśmy przesuwającej wykopane bulwy. Czy ktoś wie jak nieprzyjemna to praca? Ja tak, bo 

każdego dnia bolała mnie głowa. Wpatrywanie się godzinami w poruszającą się taśmę, co u 

mnie kończyło się mdłościami i bólem głowy. 

Miłym akcentem pracy na polu były drugie śniadania. Przywożono nam pyszne kanapki z 

wędlinami własnego wyrobu, np.: z wątrobianką, lub kiełbaską, kaszankę, lub pachnący chleb 

ze smalcem, świeżutki i puszysty pacek drożdżowy oraz ciepłą kawę zbożową z mlekiem w 

termosie. Śniadania często przywoził dokartem Pan Kadziński, kierownik gospodarstwa. 

Serdecznie Go wspominam, ciekawie opowiadał o bogatej historii tamtejszych terenów. Chyba 

od Niego pierwszy raz dowiedziałam się o Rodzinie Szczanieckich, dawnych właścicielach 

majątku. Rozbudził moje zainteresowanie się pokoleniem z czasów „najdłuższej wojny 

Europy”. 

 

Podczas przerwy śniadaniowej na praktyce w Brodach w 1967r.: Tadeusz Szalczyk i Autorka 

październiku warunki pogodowe znacznie pogorszyły się, zrobiło się zimno, często padał 

deszcz a nas wciąż kierowano do pracy przy zbiorze buraków cukrowych lub marchwi 

pastewnej. Ostrym nożem na długim stylisku przez wiele dni ogławiałyśmy korzenie buraków 

z liści a potem te liście zbieraliśmy na kupki. Chłopacy zbierali je i zwozili na pryzmy kiszonki. 

Marchew wyorywano ciągnikiem a potem my ją zbieraliśmy ręcznie do dużych koszy, chłopacy 

pomagali przy jej kopcowaniu. Dostawaliśmy w kość, bo ziemia w Brodach po deszczu jest 

bardzo ciężka i nieprzyjemna. Wracaliśmy do swoich pokoi zmarznięci a czasami także 

przemoczeni. Pewnego dnia, tuż przed Wszystkimi Świętymi gdy znowu padał deszcz a nam 

kazano iść do pracy na pole przy zbiorze buraków miarka się przebrała. Zbuntowaliśmy się, 

napisaliśmy zbiorową skargę do Dziekana, wszyscy razem poszliśmy ją złożyć w Biurze 
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Zakładu. Wkrótce przyjechał docent Zdzisław Śliwa, wysłuchał nas i trochę załagodził konflikt 

z opiekunami. Od tego spotkania było nam dużo lżej. 

Udało mi się wyjechać do domu na Wszystkich Świętych. Pamiętam, że kochana Mamusia 

zrobiła mi miłą niespodziankę, kupiła ciepłą bieliznę i gruby sweter. Chętnie wracałam do 

Brodów, bowiem czekały tam na mnie sympatyczne koleżanki i Tadeusz, mój Tadziu. 

W listopadzie i grudniu mieliśmy dyżury w produkcji zwierzęcej, chodziliśmy na „funkcję” do 

obory, cielętnika, chlewni i owczarni. Praca przy zwierzętach była przyjemna, chociaż 

niektórzy bardzo narzekali na wczesne wstawanie i niedzielne dyżury przy obsłudze zwierząt. 

Do obory krów mlecznych trzeba było wstawać o czwartej rano, bo obsługa zwierząt 

rozpoczynała się już o 4.30. Głównym naszym zadaniem była pomoc przy czyszczeniu i doju 

krów. Dla niektórych osób tak wczesne wstawanie było nie lada wysiłkiem. Koleżanka Dzidka 

do dzisiaj wspomina, że szukała jakiegoś kącika w oborze, aby chociaż chwileczkę się 

zdrzemnąć. Jak to się Jej nie udawało na stojąco przytulała się do krowy i przymykała oczy. 

Lubiłam dyżury w owczarni. Przez kilka dni była strzyża owiec, tych które były obiektem badań 

Docenta Śliwy. Pomagaliśmy dokładnie ważyć i opisywać runo od każdej sztuki. Potem wyniki 

pomiarów trafiały do Katedry Hodowli Owiec. Każdy też odbył tydzień praktyki w 

Administracji Zakładu i oczywiście było tam cieplutko i przyjemnie. 

Chłopacy dodatkowo chodzili na dyżury do gorzelni, z której przynosili surowy spirytus. 

Czatowali na powroty ciągników z beczkami z odstawy spirytusu, wtedy z prawie pustych 

beczek umiejętnie wydobywali resztki alkoholu. Jednego razu udało im się zebrać aż pół wiadra 

alkoholu! Ale była radość. Zrobiliśmy jedyny w swoim rodzaju trunek „miodunkę”, spirytus 

gorzelniany rozcieńczony wodą i miodem. Dziewczyny jednak preferowały „wino patykiem 

pisane” podgrzewane z goździkami. Butelka takiego wina w miejscowym sklepie u Pani 

Czesławy Hemmerlingowej kosztowała 14 zł. Popołudniami i wieczorami, a była to „dłuuuga” 

jesień, zapominaliśmy o pracy i świetnie bawiliśmy się na sali telewizyjnej, kiedyś sali balowej. 

Wspólnie oglądaliśmy filmy, słuchaliśmy muzyki, graliśmy w szachy. Było wesoło, ale nie za 

głośno, bo za ścianą mieszkał dyrektor RZD Pan Roman Ryszkiewicz z rodziną. Czasem 

robiliśmy sobie różne psikusy. Przed Wszystkimi Świętymi chłopacy poprzebierali się za duchy 

i mocno wystraszyli nas. Jednemu z kolegów w rewanżu za jakieś jego złe zachowanie 

wysmarowałyśmy piżamę pastą do zębów, dostał nauczkę i trochę poprawił się.  

Sympatycznie wspominam też nasze popołudniowe, sobotnie wypady do Lwówka na zakupy 

ciuchcią (kolejką wąskotorową), o której prędkości krążyły liczne dowcipy, np.: „uprasza się o 

niezbieranie grzybów w czasie jazdy pociągu”. Na pokonanie odległości około 8 km ciuchcia 

potrzebowała około 30-40 minut. Z Lwówka była Marylka jedna z naszych koleżanek. Pewnej 

niedzieli zaprosiła nas do swojego domu a Mama poczęstowała nas pysznym plackiem 

drożdżowym z wiśniami. 

Do pobytu na praktyce Brodach mam szczególnie sentymentalny stosunek. Nie lubię pisać o 

sprawach bardzo osobistych, dlatego tylko przyznam się, że na praktyce w Brodach 

zaprzyjaźniłam się z Tadeuszem Szalczykiem, kolegą z Roku, moim przyszłym Mężem. 

Pewnego dnia podczas zbierania ziemniaków zaproponował mi, że będzie mi pomagał w 

odnoszeniu ciężkich, koszyków do przyczepy, pomoc chętnie przyjęłam i tak pomagamy sobie 

do dzisiaj. Wtedy zaimponował mi swoją serdecznością i spokojem. Od tego czasu razem 

chodziliśmy na wykłady i wspólnie uczyliśmy się do egzaminów. 
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Z ramienia Uczelni praktykantami opiekował się mgr. Zygmunt Kuźmiński. Był bardzo 

wymagający i pilnował dyscypliny. Na zakończenie praktyk był egzamin, dość prosty, wszyscy 

go bez trudu zdaliśmy. Tuż przed Bożym Narodzeniem rozjechaliśmy się do domów. 

Nareszcie, bez żadnych zobowiązań pobyłam dłużej z Mamą i Tatą. Na uczelnię wróciłam 

dopiero w lutym. 

Pobyt w Zakładzie Doświadczalnym w Brodach był wysoce pouczający, doświadczyliśmy 

ciężkiej pracy fizycznej, zapoznaliśmy się z organizacją produkcji w dużym gospodarstwie 

rolnym a także poznaliśmy na czym polega praca zootechników. Niektórzy z nas mieli okazję 

po raz pierwszy w życiu zetknąć się z rolnictwem i co więcej popracować fizycznie. Polubiłam 

tamte strony, w przyszłości w sąsiedniej miejscowości w Stadninie Koni Posadowo odbyłam 

wstępny staż pracy i później wielokrotnie tam bywałam. Dzisiaj szczycę się godnością 

honorowego obywatela Miasta i Gminy Lwówek. 

Na kolejną sześciotygodniową praktykę wakacyjną w lipcu 1969r. koleżanki i koledzy 

rozjechali się do rożnych gospodarstw rolnych w kraju. Mój Chłopak Tadeusz i Gabrysia Stepa, 

Ewa Kozłowska, Stenia Szymkowiak i Jasiu Kurpiewski pojechali do Kombinatu PGR w 

Kłodzinie koło Pyrzyc. Natomiast ja, w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce udałam się 

na praktykę do Wyższej Szkoły Rolniczej w Woroneżu w ZSRR. Pierwszy raz w życiu byłam 

zagranicą, byłam wspólnie ze studentami czwartego i piątego roku Wydziału Rolnego. 

Opiekunami naszej grupy byli dr. Aleksander Pietraszewski i dr Henryk Jędryczka. Mieliśmy 

tam kilka seminariów, spotkania ze studentami tamtejszej Uczelni, zwiedzaliśmy zakłady 

doświadczalne i miasto. Nie przypominam sobie, aby były poruszane jakieś tematy polityczne. 

Staraliśmy się zachowywać godnie, wiadomo byliśmy zagranicą. Gospodarze organizowali 

mocno zakrapiane kolacje i nie lubili, gdy odmawialiśmy alkoholowego poczęstunku i to był 

niemały problem zwłaszcza dla dziewczyn. 

Największe wrażenie na mnie zrobił trzydniowy pobyt w pewnej Stadninie Koni. Pokazano 

wzorowo prowadzoną hodowlę bardzo rzadkiej rasy koni kłusaki orłowskie, która powstała w 

Rosji w osiemnastym wieku. Spodobał mi się bardzo charakterystyczny chód tych zwierząt. 

Ostatni tydzień spędziliśmy w Moskwie i była to najprzyjemniejsza część wyjazdu. 

Zwiedziliśmy między innymi Mauzoleum Lenina i Galerię Tretiakowską. Wyjątkową dla mnie 

atrakcją było jeżdżenie metrem moskiewskim i zwiedzanie jego stacji. Otrzymaliśmy 

miesięczne stypendium w rublach, każdy coś sobie kupił. Ja przywiozłam aparat fotograficzny 

FED i ponadto radio tranzystorowe Sokół, które znakomicie grało przez ponad 20 lat. W mojej 

pamięci pozostała duża gościnność i serdeczność gospodarzy. Pod koniec sierpnia grupa 

studentów z Woroneża złożyła rewizytę w naszej Szkole. I co im się najbardziej spodobało, 

oczywiście fajfy w Nurcie. 

Z kolei po czwartym roku odbyłam praktykę magisterską, którą bardzo miło wspominam. 

Wyboru Państwowej Stadniny Koni w Racocie na miejsce mej praktyki dokonał mój Promotor. 

Cieszyłam się, że będę w miejscu o bogatej historii, w jednej z pereł Wielkopolski. Pojechałam 

z entuzjastycznym zamiarem zgromadzenia wszystkich danych potrzebnych mi do napisania 

pracy magisterskiej. Z Poznania do Racotu wyjechałam bardzo wcześnie rano na początku lipca 

1970 r. W Dyrekcji Stadniny pojawiłam się zaledwie kilka minut po siódmej, zadowolona, że 

tak szybko dotarłam na miejsce i zgodnie z zaleceniem mojego Promotora zgłosiłam się do 

sekretariatu dyrektora. Sekretarka wprowadziła mnie do bardzo stylowego gabinetu, 

wyposażonego w ciężkie antyczne meble i poprosiła, abym chwileczkę zaczekała. Dosłownie 
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za moment energicznie wszedł do gabinetu elegancki, szczupły, średniego wzrost Pan i od razu 

wzbudził mój respekt, domyśliłam się, że to jest Pan Dyrektor Romuald Wołkowiński. Zapytał 

czy rzeczywiście jestem magistrantką Pana Docenta Jerzaka i czy wiem która już jest godzina. 

Zadowolona odpowiedziałam, że tak a On na to poczynił nie dające się zapomnieć przykre 

uwagi o moim spóźnieniu. Pouczył, że w Stadninie ceni się czas, pracownicy biurowi 

rozpoczynają pracę o siódmej, punktualność to piękna cecha. Dodał też, iż oczekuje ode mnie 

dużej samodyscypliny. Spąsowiałam i zaniemówiłam, poczułam się jak przestępca. Wstyd mi 

było jak mało kiedy. Po krótkiej rozmowie skierował mnie do wyznaczonego opiekuna 

głównego specjalistę ds. ekonomicznych Pana Tadeusza Nabialczyka, chodzącą encyklopedię 

wiedzy o Stadninie. Opiekun opowiedział mi dość dokładnie historię i obecną działalność 

Stadniny, wskazał miejsce do pracy i zachęcił do samodzielnego działania. Potem spotykałam 

Go sporadycznie, bywał bardzo zajęty, kończył się rok gospodarczy 1968/1969 i 

opracowywano roczne sprawozdania i plany. No cóż jakoś musiałam sama sobie radzić. 

Zapoznałam się z obowiązującą w Stadninie dokumentacją księgową, a zwłaszcza z ewidencją 

przychodów i nakładów. Zaskoczyło mnie, że w Stadninie hodowla koni była jednym z wielu 

działów produkcji i to nie najbardziej dochodowym. Na duża skalę i na wysokim poziomie 

prowadzono hodowlę krów mlecznych i owiec. I zaczęłam żmudne zbieranie danych. 

Odwiedziłam wszystkie sześć zakładów należących do Stadniny i zdecydowałam, że 

szczegółowe dane będę zbierać w gospodarstwie Kobylniki. O wyborze tego zakładu do 

szczegółowych badań zadecydował właściwie jeden praktyczny powód łatwy dojazd PKS-em 

z Poznania.  

Stadninie w Racocie, rzucały się w oczy ciekawa zabytkowa architektura stajni, ład i porządek 

i wzajemny szacunek, jakim darzyli się pracownicy. Perełką Stadniny był świeżo 

odrestaurowany zabytkowy klasycystyczny pałac, który przed wojną stanowił letnią rezydencję 

Prezydenta Rzeczypospolitej. Wciąż wspominano pobyt w nim Prezydenta RP Ignacego 

Mościckiego z Małżonką. W pałacu jadaliśmy posiłki a właściwie je celebrowaliśmy. Było to 

miejsce i czas, gdzie nie należało się spieszyć. Bywało, że obiad jadłam wspólnie z Panem 

Dyrektorem Wołkowińskim. Początkowo to mnie krępowało, ale z czasem polubiłam Jego 

towarzystwo, bowiem okazał się sympatycznym rozmówcą. Moje pierwsze wrażenie, że był 

zarozumiały i despotyczny później nie potwierdziło się. Zauważyłam też, że wszyscy 

pracownicy odnosili się do niego z niekłamanym szacunkiem. 

Mieszkałam w starej rządcówce z Zosią Ciesielską, koleżanką z trzeciego roku z naszego 

Wydziału i Elą Orzeszko z SGGW. W sąsiednim pokoju mieszkał Wojtek Zientara stażysta po 

SGGW, który obecnie jest cenionym profesorem tej Uczelni. Na tym samym piętrze mieszkali 

Państwo Wołkowińscy. Żona Dyrektora często odwiedzała nas, sprawdzała czy dobrze 

prowadzimy się, po prostu otaczała nas matczyną opieką. W wolnych chwilach przyglądałam 

się koniom na padokach i harcującym tam źrebakom. Każdego mogły zaczarować. Jednej z 

niedziel odbyły się w Stadninie zawody konne, na których oczywiście byłam. Podczas pobytu 

w Racocie zgromadziłam dużo materiałów źródłowych do pracy magisterskiej, ale za mało. 

Jeszcze przez kilka miesięcy jeździłam do gospodarstwa w Kobylnikach i zbierałam niezbędne 

dane. Polubiłam Racot i do dzisiaj chętnie tam powracam. 

Z czegoś trzeba było żyć 

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku polskie społeczeństwo nie było zamożne, mało 

kogo było stać na pokrycie kosztów nauki i życia dziecka studiującego poza domem. Pomoc 
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państwa przyznawana w formie stypendiów, ulg w opłatach za miejsce w domu studenckim 

czy też wyżywienie stołówkowe umożliwiała młodzieży ze środowisk wiejskich zdobycie 

wyższego wykształcenia. Byłam jedną z takich osób. Ze względu na niskie dochody w mojej 

rodzinie, pracował tylko Tatuś, otrzymywałam przez wszystkie lata nauki bony stołówkowe na 

trzy posiłki dopłacając co miesiąc około 300 zł oraz miejsce w akademiku za 120 zł 

miesięcznie. Opłata za pokój była naprawdę niska, co można zobrazować porównując jej 

wysokość np. do ówczesnych cen zboża, była to równowartość około 15 kg pszenicy, dwa 

worki pszenicy wystarczyły na roczny pobyt w akademiku, mało prawda? Można też było 

stosunkowo łatwo zarobić poprzez studenckie spółdzielnie pracy prowadzone przez ZSP. 

Chłopacy z naszego Roku często korzystali z pośrednictwa Studenckiej Spółdzielni Pracy 

Akademik na Fredy a dziewczęta mieszkające na Dożynkowej znajdowały zatrudnienie za 

pośrednictwem spółdzielni „Kasia” mieszczącej się w bloku G. Tam zawsze można było 

znaleźć jakąś dorywczą pracę. Chodziłam sprzątać w zakładach pracy, sadzić i zbierać 

truskawki. Pamiętam jak na drugim semestrze jeździłam do pewnego domu przy ulicy 

Jugosłowiańskiej i pomagałam Bożence, uczennicy technikum chemicznego w nauce chemii i 

matematyki. Pieniądze wzięłam tylko za kilka pierwszych spotkań. Zaprzyjaźniłam się z 

Bożenką i Jej Mamą, dlatego dalej pomagałam Jej charytatywnie. 

Bardzo oczekiwaną, pełną emocji formą pomocy były paczki przysyłane nam przez rodziców. 

W paczkach takich zazwyczaj znajdował się domowy smalec koniecznie ze skwarkami, sucha 

wędlina, domowe powidła i drzemy, suszone owoce i domowe ciastka a zatem moc smaków 

przypominających dom. Każda z nas dzieliła się zawartością przesyłki z koleżankami z pokoju. 

Lubiłyśmy, gdy któraś ze współlokatorek jechała do domu i wracała z prowiantem. Wciąż miło 

wspominamy wyjazdy do domu Danusi Cierniewskiej, wracała obładowana przepysznymi 

wędliny, a zwłaszcza wędzonkę krotoszyńską i wątrobiankę, produkowanymi w eksportowych 

zakładach mięsnych w Krotoszynie. Zaś Tatuś Bożenki Gralewskiej przywoził nam przetwory 

z zakładów przetwórstwa leśnego „Las”, gdzie pracował. Ja czasem też coś przywiozłam. 

Wiktuały pieczołowicie przechowywałyśmy i dzieliłyśmy się nimi przez wiele dni. Jednego 

razu w porze zimowej miałyśmy przykre zdarzenie: ktoś ukradł naszą siatkę z wędlinami 

wywieszoną za oknem. Ależ rozpaczałyśmy. 

Nie zapomnę jednego wydarzenia w Dziekanacie, jakie miało miejsce na początku czerwca po 

drugim roku studiów. Zaniosłam do Dziekanatu indeks i kartę egzaminacyjną w celu zaliczenia 

roku. Wówczas w wiosennej sesji, w której mieliśmy trzy egzaminy (z biochemii, chemii rolne, 

uprawy łąk i pastwisk) i ze wszystkich udało mi się otrzymać ocenę bardzo dobrą. Pani 

Janeczka Kozalowa spojrzawszy na moje oceny powiedziała, że mogę dostawać stypendium 

naukowe. Nie wiedziałam co to jest. Ona spokojnie objaśniła, że w nagrodę za dobre wyniki 

mogę otrzymywać 1050 zł miesięcznie! To był dla mnie prawdziwy szok, nie miałam 

„zielonego pojęcia o czymś takim. Oczywiście złożyłam stosowny wniosek i do końca studiów 

dostawałam takie stypendium. Wtedy naprawdę czułam się zamożna i bardzo ulżyłam 

finansowo moim Rodzicom a także nie musiałam już szukać pracy zarobkowej. W zamian za 

stypendium zobowiązałam się do pracy na Uczelni przez trzy lata na stanowisku asystenta. 

Większość młodzieży, w tym także mój Chłopak Tadeusz, od trzeciego roku pobierali stypendia 

fundowane z zakładów pracy w wysokości około 750 zł. Oni także zobowiązali się do pracy u 

fundatora po zakończeniu studiów. Pieniądze wypłacano nam na początku miesiąca. Był to 

wyczekiwany i radosny dzień, okazja do małego szaleństwa i zrobienia lepszych zakupów. 

Żakowskie rozrywki 
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W naszych studenckich czasach życie towarzyskie i kulturalne w środowisku młodzieży 

akademickiej kwitło na całego. Telewizji praktycznie nie oglądaliśmy, nawet nie pamiętam, 

gdzie stał jedyny telewizor w akademiku, ale za to radio towarzyszyło nam na każdym kroku. 

W każdym pokoju nad drzwiami wisiał głośnik przez który nadawane były komunikaty, 

wiadomości, muzyka jak również autorskie audycje z radiowęzła w bloku G. Nadawano 

głównie aktualne przeboje. Szczególnie fajna muzyka była nadawa w godzinach odwiedzin w 

czwartki i niedziele w godzinach od 16 do 20tej, mogłyśmy przy takiej muzyce urządzać 

prywatki. Słuchaliśmy Czerwonych Gitar, Trubadurów i innych zespołów. Pod koniec studiów 

hitem stały się piosenki Niemena, Sipińskiej, Maryli Rodowicz. Nie brakowało też muzyki 

zagranicznej, a zwłaszcza przebojów Elvisa Presleya, Toma Johnsa, Engelberta Humperdincka 

czy też Beatlesów i Rolling Stonesów. 

Moc rozrywek zapewniały nam kluby studenckie. Do legendarnego klubu Nurt często 

chodziłyśmy na fajfy, występy kabaretów, spektakle teatralne. Do Klubu przyjeżdżała brać 

studencka z całego miasta. Do kina Kosmos chodziło się na ciekawe seanse filmowe. Pamiętam 

ulubiony serię filmów francuskich „Angelika i…”. Obywały się tam spotkania autorskie a także 

różnego rodzaju koncerty. Szczególnie zapamiętałam jeden z takich koncertów, który odbył się 

w 1968 lub 1969r. Znany konferansjer radiowy Jacek Żuralski zapowiedział występ licealistki, 

dobrze zapowiadającej się piosenkarki Anny Szmeterling. Młodziutka artystka oczarowała 

publiczność pięknym głosem i osobistym wdziękiem. Później przyjęła pseudonim artystyczny 

Anna Jantar i jak wiemy zrobiła wspaniałą karierę. Jeszcze kilka razy słyszałam Jej występy w 

Nurcie. Na estradzie kina Kosmos także zobaczyłam występy innej początkującej gwiazdy 

polskiej muzyki pop Maryli Rodowicz. Na naszym Osiedlu mieszkała studentka Zdzisława 

Sośnicka, która także nie jeden raz śpiewała w Nurcie. Pamiętam Zdzisławę Sośnicką ze 

stołówki akademickiej, wyróżniała się ciekawą urodą, eleganckim ubiorem i szykiem. W tym 

Nurcie pojawiała się także Urszula Sipińska, a Jej piosenkę „Zapomniałam” śpiewało całe 

osiedle. 

Chętnie wychodziłam z moim chłopakiem Tadziem na filmy do kina a w Poznaniu było ich 

kilkanaście. Lubiłam kina Apollo, Bałtyk, Muza, Pałacowe, Rialto. Zapewne moi rówieśnicy 

pamiętają, że gazety kupowało się głównie w celu zapoznania się z repertuarem kin. Po seansie 

filmowym koniecznie trzeba było iść do kawiarni, najczęściej do kawiarni „Ewa” na 

Dąbrowskiego, gdzie wieczorami grywano na pianinie (w tym miejscu jest teraz siedziba ZUS). 

Zaś przed seansami w kinie Muza na Czerwonej Armii chętnie chodziliśmy do Koktajl Baru 

„Kociak”, w którym serwowano wyborne napoje mleczno- owocowe. Noto bene w maju tego 

roku zrobiło mi się bardzo smutno, gdy dowiedziałam się, że kultowego „Kociaka” pokonała 

epidemia koronawirusa i został zamknięty. Szczególne okazje opijaliśmy lampką markowego 

wina w legendarnym „Słowianie” czyli znakomitej winiarni „Słowiańska” na Mielżyńskiego. 

Trudno tam było o wolne miejsce ale warto było poczekać. Tam uczyliśmy się kultury picia 

prawdziwych win nie jakichś tam patykiem pisanych. Chłopacy z „Miasta” chodzili też na piwo 

do baru AS na placu Wolności. 

Dużym wydarzeniem w środowisku akademickim Poznania bywały juwenalia, wiosenne 

święto żaków, w których oczywiście uczestniczyłam i świetnie się bawiłam. Zabawy 

rozpoczynały się uroczystą inauguracją na Starym Rynku, na który przybywali studenci 

poszczególnych uczelni w barwnych korowodach przebierańców. Władze miasta przekazywały 

organizatorom juwenaliów (przedstawicielom ZSP) symboliczne klucze do bram grodu. Dla 

mnie najważniejszą częścią każdej żakinady był korowód studentów WSR, który podążał z 
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Winograd do centrum miasta. Już wtedy studenci przebierali się nadzwyczaj różnorodnie z 

dużym poczuciem humoru. Były postacie z literatury, błazny, kowboje, wieśniaczki, damulki, 

wojacy, ułani, panienki lekkiego prowadzenia i wiele innych. Gabrysia systematycznie 

przebierała się za guwernantkę, ja zaś różnie.  

 

Chwila odpoczynku na Osiedlu na Dożynkowej podczas juwenaliów w 1968r. Na zdjęciu: od lewej Nieznajoma, 

Gabrysia Stepa, Grażyna Mackiewicz, Joasia Gajewska, Ewa Kuczyńska oraz Ja (stoję ze śmieszną miną). 

Po korowodzie koniecznie trzeba było coś zjeść w barze „As” na Placu Wolności. Całe centrum 

miasta było opanowane przez studenckich przebierańców, atmosfera zabawy ogarniała całe 

miasto. Popołudniu, po obiedzie w stołówce, u nas na Dożynkowej, udekorowanej różnymi 

śmiesznymi plakatami, odbywały się zawody sportowe, występy kabaretów a wieczorem na 

szachownicy betonowej tańczyliśmy śpiewaliśmy do białego rana. W te dni majowe byliśmy 

szczęśliwi, często też zakochani. 

Szczególne ciepło wspominam pierwsze juwenalia, w dniach szóstego i siódmego maja 1967r. 

Jechaliśmy grupą studentów z naszego Wydziału w korowodzie na przystrojonych przyczepach 

ciągnikowych. Bardzo chcieliśmy, aby nas zauważono. Wykrzykiwaliśmy jakieś hasła, po 

prostu zachowywaliśmy się przeraźliwie głośno. Efekt moich popisów wokalnych odczułam 

bardzo boleśnie następnego dnia rano. Odebrało mi głos. Nie mogłam wydobyć z siebie ani 

słowa, ja cierpiałam a koleżanki miały ze mnie ubaw. Nareszcie byłam cicho. 

Na juwenalia w 1968r. mój Chłopak Tadeusz przyprowadził na Dożynkową osła z ZOO. 

Żartowaliśmy, że to dla niego odpowiedni kumpel i na pewno świetnie się dogadują. Z 

osiołkiem wielu chciało zrobić zdjęcie. Biedak stał wystraszony, jak student przed sesją. 

Osiołek.  
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Na Dożynkowej, obok bloku G podczas juwenaliów 1968, Tadeusz Szalczyk i Gabriela Stepa. 

Podczas juwenaliów w 1968r podczas przemarszu korowodu przebierańców wydarzył się 

wypadek śmiertelny. Jedna ze studentek WSR spadła z przyczepy i zginęła na miejscu. Zabawy 

zostały przerwane a juwenalia zawieszone. 

Ostatnim spotkaniem towarzyskim, jakie zorganizowałam w akademiku, oczywiście za zgodą 

administracji, było przyjęcie z okazji mojego ślubu z Tadeuszem. Śmiało mogę wyznać, że 

bawiły się na nim wszystkie koleżanki, jakie tam poznałam. Nie mogłam się nadziwić jak dużo 

przyjaznych dusz znalazłam na Dożynkowej. 

Wątki społeczno- polityczne 

Prawie wszyscy studenci z WSR należeli do Zrzeszenia Studentów Polskich. Była to dla nas 

bardzo pomocna organizacja, która zapewniała nam pomoc socjalną, prowadziła spółdzielnie 

pracy np. wspominaną SP Kasia, kluby studenckie, takie jak NURT czy Dziupla, urządzała 

juwenalia. Nie było tam żadnej polityki. Ponadto większość studentów należała albo do 

Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZMS) albo do Związku Młodzieży Wiejskiej (ZMW). Ja 

należałam do ZSP i ZMW. Niewiele pamiętam z mojej osobistej aktywności w tych 
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organizacjach. Nasze środowisko studenckie mało interesowało się polityką. Wiedzieliśmy, że 

żyjemy za żelazną kurtyną, byliśmy świadomi, że Polska Ludowa nie jest krajem 

demokratycznym i w pełni wolnym i też nie mieliśmy nadziei na jakąś zmianę na lepsze. Jednak 

zdarzały się chwile czy wydarzenia, które zmuszały do poważnej refleksji nad sytuacją 

polityczną w naszym kraju. 

W marcu 1968r., gdy byłam na drugim roku studiów, w nasz spokojny studencki żywot 

brutalnie wtargnęła polityka. Najpierw pojawiły się szeptane informacje, iż studenci w 

Warszawie protestują z powodu zakazu wystawiania „Dziadów” Mickiewicza w Teatrze 

Narodowym a potem, że tych studentów pobiła milicja. W prasie pojawiły się oficjalne 

informacje, że to protesty antyradzieckie. Nie wiadomo było o co chodzi, zapanował chaos 

informacyjny. Trzynastego marca po południu obchodziłyśmy w naszym pokoju imieniny 

koleżanki Krysi i nagle usłyszałyśmy z korytarza dobiegający krzyk „po osiedlu suki jeżdżą”. 

Wyjrzałyśmy przez okno, rzeczywiście wozy milicyjne, nazywane sukami pozastawiały 

wyjścia z akademików. Nasz akademik też został zamknięty, nikt z niego nie mógł wyjść. 

Spotkanie imieninowe szybko skończyło się. Poczułyśmy się osaczone, zrobiło się nerwowo. 

Milicja swoją obecnością sprowokowała całe nasze osiedle do protestu. Posypały się z okien 

akademików wyzwiska pod jej adresem. Na suki zrzucano z okien butelki, słoiki, polała się 

woda z wiader. Z głośników płynęły komunikaty nawołujące do zachowania spokoju. Przed 

blokiem B protestowała grupa studentów z UAM. Wieczorem milicja odjechała ale nadal 

atmosfera była nerwowa, do późnych godzin nocnych rozmawiałyśmy o tym co się wydarzyło. 

Następnego dnia została odczytana przez głośniki prośba Rektora o zachowanie spokoju i nie 

wdawanie się w protesty aby nie wylecieć ze studiów. Jak na moje ówczesne życiowe 

doświadczenie sytuacja była niezrozumiała, miałam mętlik w głowie, nie wiedziałam o co tak 

naprawdę chodzi. Przekonałam się, że prasa kłamie i nie mogę jej wierzyć. Zresztą nie tylko ja.  

Po miesiącu pocztą pantoflową dowiedziałyśmy się, że odbył się sąd dyscyplinarny nad grupą 

studentów WSR, którzy aktywnie uczestniczyli w protestach. Dostali nakaz pracy społecznej i 

na szczęście nie wyrzucono ich ze studiów. Mówiono, że Rektor Tuchołka bronił swoich 

studentów. Wydarzenia marcowe, pomimo, że w nich nie uczestniczyłam bezpośrednio 

sprawiły, że zaczęłam dostrzegać coś więcej niż zwykłe życie studenckie. 

Kolejne wydarzenia polityczne w grudniu 1970 roku mocno przeżywałam. Najpierw w sobotę 

wieczorem 12 grudnia z dużym niepokojem wysłuchałyśmy w akademiku komunikat o bardzo 

wysokiej podwyżce cen żywności. Zdawałyśmy sobie sprawę, że wzrost kosztów utrzymania 

będzie bolesny dla naszych rodzin. W całym akademiku rozgorzała dyskusja o nowych cenach, 

zapanowała przygnębiająca atmosfera. Za kilka miesięcy kończyłam studia, marzyłam o 

własnym mieszkaniu, zdawałam sobie sprawę, że przy takim poziomie kosztów będzie nam 

bardzo trudno żyć a co dopiero urządzić własne gniazdko. Po kilku dniach pojawiła się 

informacja o protestach robotników, o strajkach i zamieszkach w Gdańsku i strzelaniu milicji 

do protestujących. Z przerażeniem słuchałam relacji z tych wydarzeń. Rząd cofnął podwyżki 

cen i pozornie życie powróciło do normy. Nieubłaganie nadchodził koniec epoki Gomółki, 

względnie stabilnych lat sześćdziesiątych. Ten polityk i ten okres przechodził do historii. Nastał 

czas Edwarda Gierka, który początkowo dał nadzieję na poprawę warunków życia Polaków i 

rozwój kraju a jak się skończyło wszyscy wiemy. 


