Maciej Kuczyński – biografia i charakterystyka twórczości
Biografia
Maciej Kuczyński to polski pisarz, speleolog, inżynier, alpinista i architekt, jak również
doświadczony podróżnik – organizator wielu polskich i międzynarodowych wypraw. Twórca 30
książek poświęconych tematyce podróżniczej. Urodził się 15 kwietnia 1929 r. w Warszawie.
W 1953 r. ukończył studia architektoniczne na Politechnice Krakowskiej. Przez jakiś czas był
Kierownikiem Oddziału Polskiego The Explores Club. Organizował wiele wypraw
podróżniczych, speleologicznych i paleontologicznych, co umożliwiała mu m. in. praca na
stanowisku kierownika technicznego wypraw w Polskiej Akademii Nauk (obejmował to
stanowisko w latach 1963 – 1973).
Jego podróżniczo – eksploracyjna działalność rozpoczęła się od wypraw do jaskiń w Tatrach
polskich i słowackich (1949 r.). Spośród jego słynnych wypraw warto wymienić chociażby
wyprawę PAN na Spitzbergen (1956 – 57) czy ekspedycje na pustynię Gobi w Mongolii i w
Himalaje nepalskie (1973 r.). Jego zasługą był też rozwój taternictwa jaskiniowego w Polsce.
Kuczyński był też uczestnikiem i współorganizatorem wyprawy do wielkich jaskiń Bałkanów,
Kuby, Meksyku i Peru. W 1966 r. zorganizował wyprawę do ówczesnej najgłębszej jaskini
świata – Gouffre Berger we Francji. Łącznie pod jego kierownictwem PAN zorganizował 9
wypraw naukowo – badawczych.
Kuczyński, będąc członkiem Polskiego Związku Alpinistycznego, dowodził też wyprawami
Polskiego Związku Alpinizmu w Andy, Chile i Peru. Jako członek Klubu Odkrywców, a także
Członek Klubu Wysokogórskiego w Warszawie brał udział jeszcze w wielu innych wyprawach.
Charakterystyka twórczości
Maciej Kuczyński choć z wykształcenia był architektem, zasłynął przede wszystkim jako
poczytny pisarz i reportażysta. Napisał łącznie 30 książek o tematyce podróżniczej i
geograficznej. Jego utwory przeznaczone są głównie dla młodzieży, ale pisarz dał się też
poznać jako autor słuchowisk radiowych i filmów reportażowych. Swoją pasję podróżniczą
wykorzystywał w swej twórczości literackiej. Wiele jego dzieł zawierało autentyczne, bogate
materiały zdobyte podczas niesamowitych podróży.
Właściwy debiut Macieja Kuczyńskiego przypada na rok 1961. Wtedy ukazał się utwór „Alarm
pod Andami”. Inne jego powieści to m. in. „Do widzenia słońce” (1962 r.), „Babcia, robot przy
kominku” (1963 r.), „Gwiazdy Suchego Stepu” (1965 r.), „Atlantyda, wyspa ognia” (1967 r.).
Kuczyński świetnie sprawdza się też jako autor komentarzy do filmów podróżniczych. Jego
pasją jest też robienie zdjęć do filmów telewizyjnych (w tym filmów z wypraw Marka
Kamińskiego na Biegun Północny i Południowy).
Krytyka szczególnie doceniła jego powieść „Zwycięzca”, za którą pisarz w 1976 r. otrzymał
Harcerską Nagrodę Literacką. W 1980 r. uhonorowano go Literacką Nagrodą Premiera, a także
wyróżnieniem IBBY – UNESCO.
Kuczyński jest też autorem 7 filmów dokumentalnych i kilku programów telewizyjnych.
Kuczyński jest autorem takich publikacji z zakresu literatury faktu jak np.:

- „Czeluść” (1972 r.)
- „Zwrotnik Dinozaura” (1977 r.)
- „Tajemniczy płaskowyż” (1979 r.)
- „Skąd się biorą dzieci” (1985 r.).

