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253/254PORADNIK 
BIBLIOTEKARZA
ROK XXII LISTOPAD-GRUDZIEŃ 1970

JU LIU SZ BERNARD  
W rocław

KILKA PROBLEMÓW BIBLIOTEK GROMADZKICH

Sieć biblioteczna na wsi

W roku 1969 minęło 20 la t działalności dużej liczby bibliotek wiejskich. 
Rok 1949 był rokiem przełomowym w tworzeniu sieci biblio
tek gminnych. Decyzją Rady Państwa z 1948 r. postanowiono utworzyć 
w kraju  1500 bibliotek gminnych. W województwie wrocławskim 
w pierwszych miesiącach 1949 r., po kilkumiesięcznych przygotowaniach, 
otw arto 171 bibliotek gminnych. W latach 1950— 1954 działało w woje
wództwie wrocławskim 221 bibliotek gminnych. W połowie roku 1954 
nastąpiły zmiany w podziale administracyjnym  powiatów. Z niektórych 
gmin utworzono jednostki adm inistracyjne zwane osiedlami, a na tere
nie dawnych gmin powstało 498 gromad. W latach 1955— 1959 liczba 
bibliotek gromadzkich wzrosła do 348.

W ostatnim dziesięcioleciu liczba gromad zmniejszyła się — w wyniku 
korekty podziału administracyjnego — do 275. Na terenie wielu gromad 
znalazły się dwie lub nawet trzy biblioteki. W takim przypadku jedna 
z nich jest oficjalnie b i b l i o t e k ą  g r o m a d z k ą ,  pozostałe zaś f i 
l i a m i .  W ten sposób powstał na wsi n o w y  t y p  biblioteki, dla którego 
nie ma ustalonych zasad organizacji i zależności formalno-prawnych 
w  stosunku do bibliotek gromadzkich. Pomiędzy bibliotekami gromadz
kimi a filiami nie ma praktycznie różnicy.

W statystyce filie bibliotek gromadzkich ujęto po raz pierwszy w 1960 
roku. Było ich w  naszym województwie 34 obok 317 GBP. Na koniec 
roku 1969 w  województwie wrocławskim było 272 bibliotek gromadzkich 
i 114 filii (wzrost o 35 bibliotek w ciągu 10 lat).
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Rozwój bibliotek na wsi w ciągu minionych 20 lat przebiegał w pierw
szej połowie tego oki'esu pod kątem  realizowania postanowień D ekretu 
z 1946 r.: biblioteka w każdej jednostce administracji terenowej. Od roku 
1959 liczba bibliotek przewyższa liczbę gromad. Obecnie, gdy część gro
mad posiada po dwie biblioteki, nasuwają się pytania: Czy należy zwięk
szać liczbę bibliotek na wsi (są powiaty, gdzie takie tendencje istnieją)? 
Czy organizowanie nowych bibliotek na wsi zasadniczo wpłynie na roz
wój czytelnictwa? Czy z ekonomicznego punktu widzenia opłaca się 
utrzym ywanie na wsi słabo pracujących bibliotek i powiększanie liczby 
takich placówek? Słabe biblioteki to w większości filie bibliotek gro
madzkich.

Należałoby zrewidować pogląd, że utrzymywanie każdej biblioteki na 
wsi jest konieczne. Może tak, jak robią to nasi sąsiedzi z NRD czy z Cze
chosłowacji, rozważyć możliwość organizowania w ramach istniejącej 
bazy bibliotek gromadzkich zasobnych w  wystarczający księgozbiór, 
z kwalifikowanym bibliotekarzem. Placówki takie byłyby centralnym i 
bibliotekami w  gromadzie prowadzącymi systematyczną pracę oświato
wą, kontrolującym i i wspomagającymi pracę punktów bibliotećznych 
na terenie gromady.

K s i ę g o z b i o r y  b i b l i o t e k  w i e j s k i c h

S truk tura  zbiorów w bibliotekach wiejskich, jest, generalnie biorąc, 
bardzo zachwiana w  stosunku do tej, jakiej należałoby oczekiwać. Przy
czyną takiego stanu była zła polityka gromadzenia w przeszłości, jak 
również selekcja zbiorów w  ostatnich latach.

S truktura  księgozbiorów i struktura  ich wykorzystania w bibliotekach 
wiejskich w  ostatnim  dziesięcioleciu wskazują na kierunek zainteresowań 
czytelniczych i na potrzebę dokonania określonych zmian w  polityce 
gromadzenia.

Struktura księgozbiorów i wypożyczeń w latach 1960—1969 
w województwie wrocławskim

Dział

S truktura w ®/o
1960 1965 ; 1969

księgo
zbioru

wypoży
czeń

księgo
zbioru

wypoży
czeń

księgo
zbioru

wypoży
czeń

literatura piękna 
dla dorosłych 55,8 48.7 54,9 44,9 53,1 41,8

literatura piękna 
dla dzieci 22,1 46,5 23,8’ 47,6 25,1 48,1

literatura popular
nonaukowa 22,0 4,6 21,1 7,5 21,1 10,1

Maleje wykorzystanie literatury  pięknej dla dorosłych z jednoczes
nym 2anniejszaniem się, choć zbyt powolnym, procentu zbiorów tej litera
tury . Nadmiernie wykorzystywana jest (z tendencją zwyżkową) literatura
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piękna dla dzieci, przy równoczesnym podwyższaniu się procentu zbio
rów z tej dziedziny. Wyraźnie wzrasta wykorzystanie literatury  popular
nonaukowej, przy niezmiennym procencie książek. Dla polityki gromadze
nia zbiorów wynika z tego szereg wniosków. Należy zwiększyć procent 
literatury  popularnonaukowej ze względu na wzrastające wykorzystanie 
i na duże ubytki wynikłe z przeprowadzonej selekcji. Zwiększyć procent 
literatury  pięknej dla dzieci z uwagi na bardzo duże wykorzystanie
1 największą grupę czytelników zainteresowanych tą literaturą. Zmniej
szyć procent literatury  pięknej dla dorosłych do rozmiarów jej wyko
rzystania, czyli do 40—45®/o.

Rozważając problemy księgozbiorów w bibliotekach na wsi trzeba 
zastanowić się również nad wielkością tych zbiorów. Do jakich rozmia
rów ma wzrostać księgozbiór w bibliotece gromadzkiej?

Obecnie mamy w naszym województwie 1 bibliotekę z ponad 10 tysią
cami książek, 94 biblioteki ze zbiorami od 5 do 10 tys., 208 (jest to na j
większa grupa) posiadających od 3 do 5 tys. książek, 60 bibliotek ze zbio
rami od 2 do 3 tys., 21 bibliotek dysponujących 1—2 tysiącami książek,
2 biblioteki — poniżej 1 tys. książek.

Normatyw przyjęty przy budowaniu bibliotek (Zarządzenie n r 26 
Ministra Budownictwa i Przem ysłu M ateriałów Budowlanych z dnia 
11 m aja 1968 r.) zakłada dla środowisk obejmujących od 1000 do 5000 
mieszkańców 3,3 do 2,5 książek na mieszkańca. Wskaźnik ten w biblio
tekach naszego województwa kształtował się, jak następuje; 1960 r. — 
0,9 książki na mieszkańca wsi, 1965 r. — 1,3 książki, 1969 r. — 1,7 książ
ki. By osiągnąć wystarczające nasycenie środowiska wiejskiego książkami, 
trzeba dążyć do zwiększenia księgozbiorów do 2,5 książki na mieszkańca. 
Do stanu takiego będzie można dojść, przy dotychczasowym tempie wzro
stu, w ciągu dziesięciu lat. __

Ważnym problemem związanym z gromadzeniem zbiorów są książki 
z zakresu rolnictwa. Można by rozpocząć od pytania: kto powinien zapew
nić czytelnikom na wsi dostęp do książek rolniczych?

Sytuacja jest taka, iż wiele instytucji i organizacji stara się w jakiś 
sposób zaspokajać potrzeby w tym  zakresie. Biblioteki gromadzkie, które 
są chyba najbardziej predystynowane do gromadzenia takiej literatury  
i do upowszechniania jej w  sposób zorganizowany przy pomocy właści
wych instytucji i organizacji, zadań tych nie spełniają. Nie w każdym 
przypadku wina leży pwo ich stronie.

Otrzymane w  drugiej połowie 1969 r. ankiety z 45 bibliotek gromadz
kich, mających za sobą już 20 lat pracy, wykazały, że zbiory z zakresu 
rolnictwa w tych bibliotekach osiągają 80 do 150 książek. Od 30 do 60®/(> 
książek to pozycje wydane przed rokiem 1960. Poza bibliotekami gro
madzkimi książki rolnicze znajdują się również w gminnych spółdziel
niach, u agronomów, w PGR, w  kółkach rolniczych itd. Praw ie połowa 
ankietowanych bibliotek (20) jest jedynym źródłem, skąd można wypo
życzyć książkę rolniczą.

Obecna sytuacja w zakresie zaopatrzenia czytelników w aktualną 
książkę rolniczą wymaga jak najszybszego uzdrowienia i uporządkowania. 
Działanie porządkujące powinno uwzględnić wszystkich partnerów  zaj
mujących się upowszechnianiem wiedzy rolniczej i udostępnianiem lite
ra tu ry  rolniczej. Poza tym  jakość i ilość książek rolniczych w GBP, bez 
względu na współpartnerów, musi ulec zmianie. Biblioteka gromadzka —
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prowadząc kilka punktów bibliotecznych i mając w swoich zbiorach 80 
książek rolniczych — nie może oczywiście zaspokoić potrzeb czytelni
czych z tego zakresu. Wszyscy bibliotekarze chyba zgodzą się z poglądem, 
że głównym źródłem wypożyczania książki rolniczej powinna być gro
madzka biblioteka publiczna.

C z y t e l n i c t w o  d z i e c i  i m ł o d z i e ż y

Najistotniejszym celem działalności bibliotecznej jest rozwijanie czy
telnictwa. Biblioteki wiejskie naszego województwa z 10,3 czytelników 
na 100 mieszkańców w  1960 r. doszły do 23,8 — w roku 1969. Wskaźnik 
określający intensywność krzewienia czytelnictwa w środowisku wiej
skim można przedstawić liczbą 199 wypożyczeń na 100 mieszkańców 
w  1960 r. i 432 wypożyczeń na 100 mieszkańców w 1969 r.

Kto wypożycza książki w  bibliotece wiejskiej w naszym województ
wie? Spośród zarejestrowanych czytelników na. wsi w i969 r. 51®/o to 
dzieci i młodzież ucząca się; 30®/o to ludzie młodzi od 14 do 29 lat życia, 
nie uczęszczający do szkół i 19®/o to czytelnicy powyżej 29 lat życia.

Analizując wiek czytelników z grupy dzieci i uczącej się młodzieży 
trzeba stwierdzić następujące fakty: w 1960 r. dzieci do lat 14 było 85®/o, 
młodzieży uczęszczającej do szkoły zasadniczej czy średniej 15®/o. W roku 
1969 analogicznie — 69®/o i 31®/o.

Wskaźniki te potwierdzają sytuację w poszczególnych powiatach. Bi
blioteki publiczne na wsi odgrywają poważną rolę w rozwoju czytel
nictwa wśród dzieci i młodzieży. Obok bibliotek szkolnych, które mają 
określone zadania dydaktyczne, biblioteki publiczne zaspokajają potrzeby 
czytelnicze w zakresie program u nauczania i rozbudzają szersze zainte
resowanie książką.

Liczba dzieci do lat 14 korzystających z bibliotek publicznych (77 339), 
mimo że jest dość duża, obejm uje tylko około 37®/o ogółu dzieci w tym 
wieku mieszkających na wsi. I tu taj następny problem: biblioteki pub
liczne nie ogarnęły jeszcze swym zasięgiem większości dzieci. Jak  ważny 
to  problem — nie trzeba nikomu przypominać i udowadniać.

Lepiej wygląda sprawa młodzieży uczącej się powyżej 14 roku życia. 
W całym województwie jest takiej młodzieży na wsi około 50 000, z czego 
około 6O®/o (33 241) korzysta z bibliotek publicznych. Jest to bardzo po
cieszające zjawisko. Jeszcze nie tak  dawno mówiono, że za mało jest 
młodzieży w  naszych bibliotekach.

O powodzeniu działalności biblioteki wśród dzieci i młodzieży w du
żej mierze decyduje właściwa współpraca bibliotekarza ze szkołą. 
W ogromnej większości współpraca taka istnieje. Z otrzymanych ankiet 
przysyłanych przez 45 bibliotek gromadzkich wynika, że najlepszą 
formą współpracy biblioteki ze szkołą są konkursy, lekcje biblioteczne, 
zabawowe formy pracy, czytanie wspólne lektur szkolnych. Niepoko
jącym  zjawiskiem, niestety jeszcze dość często występującym, jest brak 
współpracy biblioteki ze szkołą, o czym inform uje kilka ankietowanych 
bibliotek.

Wychowanie młodego społeczeństwa na wsi i wyrobienie nawyku 
korzystania w każdej potrzebie z książki jest sprawą niezmiernie ważną. 
Największy wpływ na to m ają nauczyciele i bibliotekarze. Oni też mają 
obowiązek (nie jest to tylko kwestia dobrej woli) wspólnie upowszech
niać czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Do tego zobowiązują odpo
wiednie przepisy wydane przez władze zwierzchnie.
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JA N  M AKARUK  
W arszaw a

PIĘKNE WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA

Współzawodnictwo bibliotek publicznych na 25-lecie PRL trwało 
dłuższy czas. Podjęto je w listopadzie 1968 r., a zakończono oficjalnie 
w połowie 1970 r. W tym  okresie przypadły ważne rocznice o charakte
rze narodowym i społeczno-politycznym, jak 25-lecie Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej, 50-lecie odzyskania niepodległości, 50-lecie pow
stania i walki KPP; lOO-lecie urodzin Włodzimierza Lenina.

Uroczyste obchody tych rocznic, ich założenia ideowo-polityczne sta
nowiły podstawowe wytyczne dla podjętego współzawodnictwa. Dawały 
one okazję do wzmożenia oddziaływania bibliotek na kształtowanie 
socjalistycznej świadomości szerokich mas społeczeństwa w całym kraju  
przez odpowiedni dobór upowszechnianych treści. Pozwalały na pełniej
sze wykorzystanie literatury  popularnonaukowej związanej tematycznie 
z poszczególnymi rocznicami. Pobudzały bibliotekarzy do poszukiwania 
nowych lub doskonalenia dotychczas stosowanych form i metod pracy. 
Stwarzały okazję do inicjowania działalności społecznej, służącej pogłę
bianiu i pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i samokształ
ceniowych.

Te i tym podobne „okazje” były przez bibliotekarzy chętnie i na ogół 
owocnie wykorzystywane, choć nie wszędzie w jednakim stopniu. Za
leżało to w dużej mierze od inicjatywy i przedsiębiorczości bibliotekarzy 
oraz od możliwości bibliotek w określonym środowisku. Natomiast zasięg 
współzawodnictwa był bardzo szeroki. Wszystkie biblioteki stopnia wo
jewódzkiego i powiatowego brały udział we współzawodnictwie; prawie 
wszystkie (97®/o) biblioteki małomiejskie i gromadzkie. Nawet punkty 
biblioteczne brały w nim udział w nie spotykanym dotychczas stopniu, 
np. w województwie bydgoskim 58®/o ogólnej liczby punktów, w lubel
skim — ponad 6O®/o, a w białostockim 71,5 proc.

Dość długi okres trwania współzawodnictwa pozwalał na rozwinięcie 
inicjatyw  długofalowych wyrażających się szczególnie w organizowaniu 
różnego rodzaju imprez czytelniczych popularyzujących określoną dzie
dzinę literatury. Dotyczyło to zwłaszcza literatury  społeczno-politycznej, 
a  na wsi również literatury  rolniczej. Organizowano imprezy we włas
nym  zakresie i włączano się do imprez cetitralnych, jak „Turniej wiedzy 
<o Leninie” , coroczne Dni Książki „Człowiek-Świat-Polityka”, Dni 
Książki i Prasy Technicznej.

Wśród urządzanych lokalnie dominowały imprezy związane z obcho
dami rocznic o. znaczeniu regionalnym — np. 100-lecie bibliotek pol
skich na Warmii i Mazurach, 50-lecie śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego 
(w woj. olsztyńskim), 25-lecie powrotu Opolszczyzny do Macierzy 
(w WOJ. opolskim) — oraz wszelkiego rodzaju konkursy czytelnicze pro
wadzone bądź samodzielnie przez biblioteki, bądź wspólnie z innymi 
organizacjami.

Konkursy czytelnicze prowadzone były pod różnymi hasłami i oparte 
na różnych założeniach. Jedne miały na celu propagandę czytelnictwa 
literatu ry  z obranej dziedziny (np. rolniczej, społeczno-politycznej), inne 
rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań kulturą regionu. Te ostatnie
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stosowane były przede wszystkim na Ziemiach Zachodnich, np. „Szu
kamy pam iątek o własnym regionie”. Pod. takim  hasłem Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu ogłosiła konkurs, którego ,,ce
lem było zbieranie książek, druków, strojów ludowych, przedmiotów 
użytkowych i innych m ateriałów świadczących o polskości Opolszczyz
ny i jej związkach z Macierzą”. Takie zadanie przewidziano w I etapie 
konkursu. „W następnym  etapie podjęto akcję zbierania podań, legend 
i baśni z regionu Śląska Opolskiego”.

„Efektem konkursu — jak wynika ze sprawozdania — było zgroma
dzenie w zbiorach WiMBP szeregu cennych pozycji z zakresu piśmien
nictwa polskiego na Śląsku, jak  czasopisma, kalendarze, elementarze, 
kroniki miejscowości, oraz wytworów sztuki ludowej, ciekawych strojów 
śląskich, m onet i innych eksponatów, które przekazano Muzeum Ziemi 
Opolskiej”.

Odmienny, ale charakterystyczny był konkurs prowadzony przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Toruniu pod hasłem: ,,Rozwijamy 
kulturę czytelniczą w oparciu o literaturę zaangażowaną”. Założenia 
konkursu były ciekawe; miał on na celu upowszechnienie czytelnictwa 
lite ra tu ry  popularnonaukowej oraz literatury  pięknej mówiącej ,,o w kła
dzie Polaków w  walkę z faszyzmem na wszystkich frontach”. Na pod
kreślenie zasługuje metoda pracy, jaką zastosowano w zespołach, pole
gające na w ykorzystaniu pozycji znajdujących się w księgozbiorach 
podręcznych, jak  atlasy, mapy, roczniki statystyczne, słowniki i ency
klopedie. W zespołach młodzieżowych dyskutowano nad książkami 
przeczytanymi w  domu, a w  zespołach dziecięcych czytano głośno książ
kę i uczono właściwej jej interpretacji. „Podsumowanie konkursu — jak 
głosi sprawozdanie — w skali powiatu połączone było ze zlotami uczest
ników. Konkurs zwrócił uwagę młodzieży na najlepsze pozycje współ
czesne zaangażowane oraz na bieżące najważniejsze problemy życia 
współczesnego” .

Konkurs ten był poprzedzony konkursem przygotowawczym przewi
dzianym dla bibliotekarzy; ,,na najlepszą recenzję książki zaangażowa
n e j” dla młodzieży. Wzięło w nim udział wielu bibliotekarzy, którzy 
na zakończenie konkursu stwierdzili, że konkurs „skłonił ich do szcze
gólnego zainteresowania się książką współczesną zaangażoną, a w  związ
ku z tym  i z bieżącymi problemami społeczno-politycznymi — zachęcił 
do zainteresowania się opracowaniami krytycznym i książek — ośmielił 
do publicznego występowania w  sprawie tematów poruszanych w lite
raturze politycznie zaangażowanej” .

Konkurs dla bibliotekarzy organizowały również inne biblioteki 
wojewódzkie. Do ciekawszych tego rodzaju konkursów należy ogłoszony 
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w  Katowicach konkurs na opra
cowanie konspektu dowolnie obranej formy propagandy literatury  spo
łeczno-politycznej. Wpłynęło 59 prac, z których 21 nagrodzono.

W wielu województwach organizowano konkursy na najlepiej pro
wadzony punkt biblioteczny. W województwie zielonogórskim prowa
dzono ,,Konkurs na najlepszy punkt biblioteczny Ziemi Lubuskiej” . 
W województwie poznańskim zwrócono szczególną uwagę na dobór 
kandydatów do prowadzenia punktów bibliotecznych. Dzięki ustalonej 
współpracy z Zarządem Wojewódzkim ZMW 500 członków tej organi
zacji przystąpiło do prowadzenia punktów bibliotecznych na wsi.
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Liczne były konkursy m ające na celu upowszechnienie literatury  
rolniczej. W województwie poznańskim prowadzono tego rodzaju kon
kurs pod hasłem: „Oświata rolnicza — źródłem postępu”, w województ
wie olsztyńskim — „Popularyzujem y literaturę rolniczą na Warmii 
i Mazurach”. W imprezach związanych z konkursami upowszechniają
cymi książkę i czasopismo rolnicze stosowano w dużym stopniu filmy 
oświatowe, co poważnie podnosiło atrakcyjność propagandowych poga
danek i odczytów wygłaszanych przez agronomów i bibliotekarzy. *•

We wszystkich województwach i powiatach stosowano spotkania 
autorów z czytelnikami. Te od dawna stosowane imprezy starano się 
dostosować do potrzeb czytelniczych środowiska. W tym  celu biblioteki 
wojewódzkie starały się nawiązywać bliższe kontakty . z oddziałami 
wojewódzkimi Związku Literatów  Polskich. W województwie poznań
skim — jak piszą w sprawozdaniu — doskonałą ku tem u okazją były 
Dekady Pisarzy Środowiska Poznańskiego tradycyjnie obchodzone 
w marcu każdego roku. "W Braniewie (woj. olsztyńskie) Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna wspólnie z Zarządem Okręgu ZLP orga
nizowała „Braniewskie Dni L iteratu ry”, w których brali udział literaci 
z Olsztyna, Krakowa, Łodzi i Opola. Przeprowadzone ,,Dni” — jak 
twierdzą — cieszyły się wielkim zainteresowaniern władz powiatowych, 
społeczeństwa w mieście i na wsi; były niewątpliwie dużym wydarze
niem w zakresie popularyzacji literatu ry  pięknej. Dodać przy tym  na
leży, że obok spotkań z literatam i stosowano w znacznej mierze spotkania 
z autorami książek popularnonaukowych i społeczno-politycznych, 
zwłaszcza podczas Dekady Książki Społeczno-Politycznej ,,Człowiek- 
-Św iat-Polityka”.

Ciekawa inicjatywę podjęła Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pub
liczna w Szczecinie. „W ramach gromadzenia dokumentacji o życiu 
Polaków w okresie międzywojennym, wojennym i pierwszego osad
nictwa na Ziemiach Zachodnich — biblioteki publiczne sporządzały na
grania magnetofonow'e z pierwszymi osadnikami, robotnikami przymuso
wymi w  okresie okupacji i pionierami w osadnictwie na Ziemi Szczeciń
skiej. Nagrania te są wykorzystywane przy spotkaniach z młodzieżą 
szkolną, przy konkursach oraz służą naukowcom jako m ateriał 
źródłowy.”

Wśród imprez, jakie biblioteki przeprowadziły wspólnie z innymi 
placówkami kulturalno-oświatowymi i organizacjami społecznymi, domi
nowały imrezy związane z obchodem 100 rocznicy urodzin Włodzimierza 
Iljicza Lenina. Dotyczy to zarówno imprez lokalnych, jak i udziału 
w centralnie prowadzonym Turnieju Wiedzy „Włodzimierz Iljicz Lenin”. 
Imprezy były przeprowadzane we wszystkich województwach i powia
tach w licznych osiedlach i gromadach. Na przykład w województwie 
lubelskim prowadzono Turniej Wiedzy w 1103 miejscowościach. W su
mie prowadziło go 3 950 placówek kulturalno-oświatowych, w tym  553 
biblioteki i 364 punkty biblioteczne. W turn ieju  brało udział 83 234 
osoby. Przeprowadzono zgodnie z regulaminem 1014 eliminacji środowis
kowych. W każdym powiecie odbyły się dwuetapowe (piśmienne i ustne) 
eliminacje powiatowe, na których startowało ponad 1300 osób. Podstawą 
rozgrywek eliminacyjnych była przewidziana w w arunkach Turnieju 
literatura oraz wiadomości zdobyte drogą środków masowego przekazu. 

Eliminacje wojewódzkie i centralne wykazały niespodziewanie wysoki
poziom wiedzy zdobytej przez uczestników Turnieju.
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Powszechny udział bibliotek we współzawodnictwie, tysiące najroz
maitszych imprez czytelniczych dały pozytywne wyniki. S tatystyka bi
blioteczna odnotowała wzrost liczby czytelników z 6084 tysięcy w 1968 r. 
do 6390,9 tysięcy w r. 1969, co stanowi wzrost w stosunku do liczby 
mieszkańców z 18,8®/o do 19,6*’/o. Wzrosły również wypożyczenia z 111 143 
tysięcy do 118 935 tysięcy woluminów.

Poza osiągnięciami, które uchwyciła statystyka, uzyskano wynikł 
godne uwagi, zwłaszcza w dziedzinie poprawy warunków pracy biblio
tek. Do zilustrowania tego zagadnienia niech posłużą wypowiedzi kilku 
bibliotek stopnia wojewódzkiego.

— Szerokie uwzględnienie problematyki bibliotek w toku kampanii 
wyborczej ułatwiło realizację ich potrzeb w okresie współzawodnictwa — 
stwierdza Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej 
Górze. — Przeprowadzono rem onty w 93 lokalach bibliotecznych. Uzys
kano 1104 m^ dodatkowej powierzchni lokalowej, w związku z czym 
12 bibliotek gromadzkich przeniesiono do większych pomieszczeń. Przy
stąpiono do adaptacji na cele biblioteczne zabytkowego ratusza w Su
lechowie.

— W okresie współzawodnictwa — jak podkreśla Wojewódzka Bi
blioteka Publiczna w Łodzi — została oddana do użytku nowa Powiato
wa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kutnie, a w m aju 1969 r. wmuro
wano ak t erekcyjny pod budowę Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w  Pajęcznie. Ponadto dokonano adaptacji lokalu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Zgierzu oraz rozpoczęto budowę całego skrzydła 
bibliotecznego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zduńskiej Woli. 
Ogółem 20 placówek otrzym ało w okresie współzawodnictwa lepsze po
mieszczenia, powstały 4 ńowe filie miejskie w Piotrkowie, Pabianicach, 
Zgierzu i Sieradzu.

— W okresie współzawodnictwa pomieszczenia uzyskały PiMBP 
w Mińsku Mazowieckim i Ostrołęce, PBP w Pruszkowie i MBP w Ot
wocku. Otwarto 14 nowych bibliotek, 17 czytelni. Biblioteki publiczne 
uzyskały znaczne kredyty ze środków pozabudżetowych.

Osiągnięcia w zakresie poprawy w arunków lokalowych i wyposa
żenia bibliotek w okresie współzawodnictwa notują wszystkie biblioteki 
stopnia wojewódzkiego. Dowodzi to, że wzmożona aktywność biblioteka
rzy w okresie współzawodnictwa rozbudziła zainteresowanie społeczeń
stwa nie tylko działalnością bibliotek, ale i warunkami, w jakich te pla
cówki działają.W zrost zainteresowania społeczeństwa sprawami bibliotek 
może mieć poważne znaczenie w dalszej, codziennej działalności biblio
tekarzy.
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BA R BA R A  ANTONIEW ICZ  
W arszaw a

UPOWSZECHNIENIE TRADYCJI REGIONALNYCH
W PRACY BIBLIOTEKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W związku z obchodami 25-lecia PRL ogłoszono dla bibliątek publicznych dla 
dzieci w Warszawie konkurs pod hasłem: „Ja, mój dom, moja ojczyzna Polska 
Ludowa”. Czytelnicy Biblioteki dla dzieci i Młodzieży nr XVIII przystąpili do tego 
konkursu ochotnie; kilkunastu członków ,,Kółka Historycznego” (które ma już po
nad dziesięcioletnią tradycję) oraz duża grupa czyteelników indywidualnych. P ra
ce związane z konkursem poprowadziłyśmy w dwóch kierunkach. Pierwszy miał 
na celu zaznajomienie dziecka z jego najbliższym otoczeniem, z dzielnicą, a spe
cjalnie z osiedlem, w którym mieszka, a drugi — miał je zapoznać z Mazowszem.

Poznawanie dzielnicy rozpoczęliśmy od niedalekich wypraw w teren z przewod
nikiem w ręku. W ten sposób poznaliśmy zabytki architektoniczne dzielnicy Moko
tów, jak: Pałac Wilanowski, Pałacyk Szustra, kościół OO. Bernardynów i inne, 
śledziliśmy również rozwój budownictwa mieszkaniowego, powstawanie nowych 
osiedli, które .wyrosły w tak szybkim czasie, że nasi kilkuletni czytelnicy pamiętają 
jak na obecnie zabudowanych terenach niedawno jeszcze kopali piłkę. Odwie
dziliśmy szkołę osiedlową — „M istera” Warszawy, o której opowiedziały nam 
wiele interesujących szczegółów dwie nasze czytelniczki, uczennice tej szkoły. 
Dotarliśmy do licznych miejsc upamiętnionych walkami powstańczymi, a także 
do miejsc straceń, których na Mokotowie jest tak wiele.

Każda taka nawet najbliższa wycieczka przygotowana była wspólnie przez 
wszystkich uczestników, w oparciu o plan Warszawy, przewodniki po Warszawie, 
książkę E. Szwankowskiego „Ulice i place Warszawy”, a także w oparciu o liczne 
artykuły z tygodnika Stolica, który jest skarbnicą wiedzy o naszym mieście.

Zebrane wiadomości o Mokotowie gromadziliśmy w różnej formie. Powstał 
katalog tematyczny „Mokotów”, w którym poza książkami znalazły miejsce arty
kuły dotyczące Mokotowa, wyszukane w wielu rocznikach Stolicy. Powstała tecz
ka wycinków dotyczących Mokotowa, z działami; a) Historia, b) Zabytki i insty
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tucje kulturalne, c) Gospodarka (rolnictwo, przemysł), d) Ludzie Mokotowa oraz 
e) Mokotowskie wspomnienia.

M ateriałów przybywało coraz więcej. Na Jednym  z zebrań Kółka Historycznego 
zaproponowałem wykonanie dużego planu Mokotowa z makietkami szkół, insty
tucji, zabytków i in. Pracę podzieliliśmy według stopnia trudności. Najstarsi 
chłopcy zabrali się do prac kartograficznych; powiększyli pian dzielnicy, przenieśli 
z kalkam i na płytę pilśniową granice Mokotowa, ulice, działy urbanistyczne itp. 
Dziewczynki malowały plan plakatówkami, najmłodsi — wycinali i malowali 
makietki.

Zależało mi na tym, żeby w pierwszym okresie powstawania planu znalazły 
się na nim instytucje, które Dzielnicowa Rada Narodowa stworzyła z myślą o naj
młodszych obywatelach dzielnicy. Zaroiło się więc na planie od kolorowych lale
czek wyobrażających przedszkola, od butelek ze smoczkiem, które miały ilustrować 
żłobki, od licznych niebieskich i czerwonych tarcz z numerami szkół mokotow
skich.

Plan zaczął teraz wzbudzać zainteresowanie niemal wszystkich czytelników. 
Każdy chciał sprawdzić, czy umieszczono na nim prawidłową tarczę z numerem 
jego szkoły. W następnym etapie pojawiły się na planie muzea, biblioteki, kina, 
dworce kolejowe i autobusowe, ośrodki przemysłowe, a również i tereny rolnicze, 
które zajmują prawie połowę naszej dzielnicy. Były one oznaczone maleńkimi wo
reczkami ze zbożem, jarzynami i owocami ulepionymi ze świeżego chleba i po
malowanymi.

We wrześniu W związku z rocznią Powstania Warszawskiego i z wrześniem — 
miesiącem Warszawy, umieściliśmy na planie symbole znaczące punkty powiązane 
z konkretnym i faktam i z okresu powstania, np, właz do kanału, którym powstańcy 
przedostali się ze Śródmieścia na Mokotów, dom, przez który wycofali się wraz 
z ludnością cywilną pod koniec powstania, itp.

Widać z tego, że plan długo jeszcze będzie „żył” w naszej bibliotece, stale uzu
pełniany i aktualizowany. Stał się on również wielką pomocą prży realizacji lekcji 
bibliotecznej na tem at „Moja dzielnica Mokotów”, która została opracowana w na
szej bibliotece w oparciu o wycinki prasowe, z myślą o programie wychowania 
obywatelskiego dla klas siódmych.

Ponieważ równocześnie i w innych mokotowskich bibliotekach dla dzieci, któ
rych jest ogółem 6, prowadzono podobne prace mające na celu poznanie najbliż
szego otoczenia, powstał projekt zorganizowania konkursu na ,,najlepszego prze
wodnika po Mokotowie”. Został on zakończony wspólną autokarową wycieczką, na 
której przewodnikami były same dzieci. Dla dorosłych uczestników wycieczki było 
to niezapomniane i wzruszające przeżycie — obserwować, jak razem z gromadze
niem wiadomości o dzielnicy pojawia się u dzieci prawdziwe nią zainteresowanie, 
zaangażowanie uczuciowe, przywiązanie do tego jedynego, ukochanego i bohater
skiego miasta.

Jak  już wspomniałam na początku, poza penetrowaniem najbliższego naszego 
środowiska, prowadziłyśmy szereg zajęć mających zaznajomić naszych czytelników 
z Mazowszem. Tak się dziwnie składa, że ta kraina leżąca w sercu Polski, której 
stolica jest jednocześnie stolicą Państwa, bywa często mniej znana dzieciom niż 
odległe tereny Podkarpacia, Kaszub czy inne.

Postanowiłyśmy odkryć naszym czytelnikom urodę tej krainy, której piewcami 
byli tacy twórcy jak Chopin, Reymont czy Broniewski. Oczywiście, jak zawsze, 
punktem  wyjściowym stały się dla nas książki, albumy, przewodniki, prasa. Ma
rzyłam jednak o jakichś bliższych kontaktach z terenem. W związku z tym zwró
ciłam się z prośbą o pomoc do Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych. Dzięki 
tej instytucij, która stała się bardzo życzliwym naszym protektorem, udało nam się 
zorganizować szereg interesujących imprez.
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Skontaktowano nas z Towarzystwem Miłośników Zakroczymia, które w ubieg
łym roku przysłało do Warszawy swój ludowy zespół pieśni i tańca, złożony z 40 
uczniów szkół zakroczymskich. Zespół ten przyjmowany był przez wszystkie mo
kotowskie bibłioteki dla dzieci. W porze przedpołudniowej oprowadzano gości po 
zespole pałacowo-parkowym w Wilanowie, gdzie wspamniałymi przewodnikami 
byli czytelnicy Biblioteki na Sadybie, a po południu goście mieli występ dla czytel
ników bibliotek. W czasie przerw i podwieczorku dzieci nawiązały wiele miłych 
osobistych kontaktów.

Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, iłekroć urządzał jakieś wycieczki dla 
swych członków, a pozostało w autokarze trochę miejsc, zawsze gościnnie przygar
niał garstkę naszych czytelników. W ten sposób zwiedziliśmy zabytki Siedlec 
uczestnicząc tam  w wernisażu „Mazowieckie Plenery”, z którego wynieśliśmy nie 
tylko wrażenia natury estetycznej, ale i wspomnienia rozmów z przedstawicielami 
sztuki.

Podobnie było z wycieczką do Płocka na III Ogólnopolski Festiwal Folklory
styczny. Uprzednio już nawiązałam kontakt z Koleżanką z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Płocku, która wraz ze swoimi młodocianymi czytelnikami oprowa
dzała nas po zabytkach tego najpiękniejszego miasta Ziemi Mazowieckiej, szczycą
cego się tysiącletnią tradycją.

Zwiedziliśmy Wzgórze Tumskie, katedrę, fragmenty zamku, ratusz, obejrze
liśmy zbiory Muzeum Diecezjalnego, Muzeum Mazowieckiego, które ze względu na 
uroczystości festiwalowe prezentowało wystawę stroju i instrum entu ludowego. 
Obejrzeliśmy wystawę tkanin ludowych, uczestniczyliśmy w kiermaszu ludowym, 
gdzie czytelnicy mieli okazję obserwować pracę twórców ludowych, m alarek z Za
lipia, wycinankarek z Łowicza, koronkarek z Koniakowa i innych.

Fragment wystawy regionalnej zorganizowanej w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży 
nr XVIII w Warszawie przy ul. Górskiej.
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w  godzinach popołudniowych z zapartym tchem śledziliśmy w amfiteatrze po
pisy najlepszych zespołów ludowych z całej Polski.

Obraz Płocka byłby niepełny bez obejrzenia rodzinnego domu Władysława Bro
niewskiego i choć z daleka wielkiej „Petrochemii”.

Trzecią naszą eskapadą „odkrywającą” Mazowsze była wycieczka do Kołbieli 
na tzw. „Kołbielską Niedziełę”. Aby. dobrze przygotować się do niej, zorganizo
wałam spotkanie z etnografem, który opowiedział licznie zgromadzonym czytelni
kom o folklorze i sztuce ludowej tego regionu, ilustrując prelekcję wypożyczonymi 
z Muzeum Etnograficznego eksponatami. W Kołbieli uczestniczyliśmy w otwarciu 
wystawy sztuki ludowej oraz w występach tamtejszego zespołu pieśni i tańca, 
złożonego z uczniów Szkoły Podstawowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

W cełu kontynuowania kontaktu z tam tejszą młodzieżą, powstał projekt zapro
szenia w przyszłości, przez Bibliotekę Publiczną na Mokotowie, tego zespołu na 
występy do Warszawy.

Oczywiście z każdej z takich wycieczek wracaliśmy z wielką ilością notatek, 
fotografii, rysunków, folderów, od których pęczniały nasze albumy i kronika.

Ponieważ nie wszędzie można było dotrzeć samemu, a chciałam, żeby w sto
sunkowo krótkim czasie udało nam się poznać jak najłepiej Mazowsze, zwróciłam 
się więc do Dyrekcji Muzeum Etnograficznego w Warszawie z prośbą o urządzenie 
w naszej placówce wystawy obrazującej twórczość ludu zamieszkującego Puszczę 
Białą i Zieloną. Wystawa obejmowała stroje kobiece, tkaniny, hafty, rzeźbę figu
ralną, wyroby plecionkarskie, garncarskie, meble oraz wiele pięknych wycinanek. 
Wystawa została po pewnym czasie wymieniona na następną, obrazującą mazo
wieckie zwyczaje ludowe związane z Nowym Rokiem, karnawałem i zapustami. 
Przy tej okazji wysłuchaliśmy znowu ciekawej pogadanki etnografa.

Zależało mi na tym, żeby nasi czytelnicy nie byli jedynie ,konsumentami” tego, 
co im się podsuwa, ale sami również włączyli się swoją pracą do całej akcji. Roz
poczęłam więc na wieczorach bajek opowiadać mazowieckie baśnie ludowe, opie
rając się na zbiorze bajek kurpiowskich A. Chętnika, oczywiście wybierając takie, 
które nadawały się dla dziecięcych uszu, i opowiadając je językiem literackim. 
Dzieci do tych bajek robiły ilustracje, z których z czasem powstał kolorowy album.

Trochę starsi czytelnicy, w wieku od 8 do 10 lat, wyszukiwali w dostarczonych 
im źródłach (Cienkowski W.P.: Z tajemnic języka. Warszawa 1963 NK. s. 283; 
Kowalewska M. i Kownacka M.; Głos przyrody. T. I i 2 Warszawa 1966, NK s. 318 
222; Nasza Ojczyzna R. 1968 nr 1-—12 s. 2) ludowe przysłowia polskie. Omawialiśmy 
je jako piękną ozdobę naszej mowy, związaną z tradycją i dziejami rodzimej kul
tury, uwzględniając o ile się dało genezę powstania tych przysłów i powiedzeń.

Z najpopularniejszych przysłów powstał ilustrowany album zrobiony samo
dzielnie przez czytelników.

Najstarsza grupa dzieci, spotykająca się co tydzień na zebraniach Kółka Histo
rycznego, systematycznie poznawała kolejne regiony Mazowsza. Korzystając z na
darzającej się okazji zapoznałam ich z postacią Oskara Kolberga, pierwszego zbie
racza folkloru polskiego, który swoją mrówczą pracę rozpoczął od notowania pieśni 
ludowych właśnie z okolic Wilanowa, czyli z rejonu należącego dziś do dzielnicy 
Mokotów. Porównywaliśmy pracę etnografa współczesnego z pracą Kolberga, który 
nie dysponował ani aparatem  fotograficznym, ani magetofonem, ani samochodem 
i mógł liczyć tylko na swoje własne umiejętności i siły. Omawialiśmy również 
rolę jaką, spełniają muzea etnograficzne i skanseny. Kilkoro dzieci spośród człon
ków Kółka Historycznego zostało przygotowanych do roli przewodników po oby
dwóch wystawach zorganizowanych u nas przez Muzeum Etnograficzne. Pełnili oni 
dyżury w czasie otwarcia biblioteki. Oprowadzali indywidualnie zwiedzających 
wystawę, a także grupy harcerzy, którzy w tym czasie organizowali zbiórki w na
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szej bibliotece, jak  również całe klasy ze szkół sąsiednich, przychodzące na wy
cieczki do biblioteki.

Niektóre efekty tej naszej długofalowej pracy w postaci plakatów, albumów, 
kroniki, katalogów tematycznych oraz planu Mokotowa były eksponowane na mię
dzybibliotecznej wystawie prac warszawskich bibliotek dziecięcych, zorganizowanej 
przez Dział Instrukcyjno-M etodyczny Biblioteki Publicznej w Warszawie, w lokalu 
Biblioteki Głównej. Wystawa ta, otw arta z okazji 25-lecia wyzwolenia Warszawy, 
udostępniona ogółowi mieszkańców i ciesząca się dużą frekwencją, miała na celu 
zaprezentowanie osiągnięć wszystkich warszawskich bibliotek dla dzieci i mło
dzieży poświęconych tematyce warszawskiej.

ALICJA SZOZDA
P rzew orsk

WYSTAWY REGIONALNE W BIBLIOTECE

Konieczność gromadzenia materiałów; książek, artykułów z czasopism i dzienni
ków, ulotek, afiszy związanych z- własnym regionem, wsią, miastem czy osiedlem 
jest już dzisiaj dla wszystkich bibliotekarzy sprawą oczywistą i bezsporną. Rozra
stają się coraz bardziej katalogi regionalne, pęcznieją teczki z wycinkami praso
wymi, powstają bibliografie regionalne, większe biblioteki wydają różnorakie prace 
związane z gospodarką, kulturą, historią, przeszłością i teraźniejszością własnego 
terenu, ukazują sylwetki twórców i zasłużonych działaczy wywodzących się z okre
ślonych miejscowości.

W coraz większym stopniu czytelnicy bibliotek interesują się gromadzonymi przez 
nie materiałami, coraz częściej bowiem służą im one do przygotowywania różnych 
prac. Jest to zarówno młodzież szkolna, która np. na lekcje wychowania obywatel
skiego m a opracować tem at związany z historią ruchów społecznych w danym 
regionie, jak ludzie dorośli, studenci — kształcący się i ci, których zainteresowa
nia pobudzają do poszukiwań określonych materiałów.

Bibłioteki powinny wychodzić naprzeciw tym zainteresowaniom, ukazjrwać, co 
zdołały zgromadzić, tworzyć wokół siebie zespoły ludzi, którym nieobce są zagad
nienia dotyczące regionu, popularyzować wiedzę o swej miejscowości wśród naj
szerszych kręgów odbiorców.

Sposobów popularyzacji jest wiele. Chcę zwrócić uwagę na jedną z form, wie
lokrotnie już wypróbowaną — na wystawy.

Upowszechnianie literatury regionalnej ukażę na przykładzie pracy Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku.

Powiat przeworski jest powiatem niewielkim — zajmuje obszar 419 km ’ i liczy 
62 600 mieszkańców według stanu na dzień 30 VI 1968 b Sam Przeworsk jest mia
stem starym, prawa miejskie zdobył w  r. 1394 Drugie miasto w powiecie — Kań
czuga liczy już ponad 600 łat. Wiele wsi ma także bogatą historię, ale zarówno mia
sta jak i wioski nie doczekały się jeszcze, żadnej monografii czy większego opra
cowania. Stąd zrodziła się troska o gromadzenie wszelkiego rodzaju materiałów 
i dokumentów dotyczących przeszłości i teraźniejszości powiatu. Jako pierwsza 
w województwie rzeszowskim powstała w r. 1966 Izba Pam iątek w Gaci. W Prze-

* Rocznik statystyczny województwa rzeszowskiego 1969. Rzeszów 1969. 
2 Miasta polskie w Tysiącleciu. T. 2. Warszawa 1967.
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worsku działa Muzeum Regionalne, którego starania idą w kierunku zabezpieczania 
odnajdywanych wciąż nowych materiałów. Do akcji tej włączyła się również od 
początku swego istnienia Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, która w spo
sób przemyślany i systematyczny gromadzi literaturę i prasę od r. 1960. Biblioteka 
nie ogranicza się tylko do gromadzenia materiałów, ale równocześnie je udostępnia 
i popularyzuje poprzez organizowanie wystaw.

Wystawa „Przeworszczanie na frontach II wojny światowej’’.

Jedną z pierwszych ekspozycji regionalnych była wystawa organizowana 
w  związku z 700-leciem miasta, które przypadło w czasie obchodów 1000-lecia Pań
stwa Polskiego. Na wystawie zgromadzono dość bogaty materiał historyczny w po
staci większych lub mniejszych rozpraw, przyczynków i fragmentów dotyczących 
miasta i powiatu. O zainteresowaniu wystawą i jej przydatności świadczą następu
jące wpisy do księgi wystaw:

„Wystawę należy powitać z radością jako przejaw budzącego się głębszego zain
teresowania przeszłością miasta. Należałoby osiągnięcia te w  jakiś sposób utrwalić. 
Jestem z uznaniem dla pomysłu i wykonawców” — prof. W. Hejnosz.

„Często odwiedzając Przeworsk stwierdzam poważne podejście tego środowiska 
do badań naukowych, czego dowodem jest te  wystawa, jak i bardzo interesujące 
Muzeum w Przeworsku” — red. C. Błońska.

Mniejszy zakres tematyczny miała wystawa zorganizowana w r. 1968 pt. „Począ
tek władzy ludowej w powiecie przeworskim”. Zasięg chronologiczny był bardzo 
zawężony, obejmował okres od kwietnia, a właściwie od łipca do grudnia 1944 r. 
Dzięki wielu dokumentom archiwalnym^, afiszom, plakatom, ulotkom, zdjęciom 
oraz zgromadzonej literaturze osiągnięto zamierzony cel — zainteresowanie wysta
wą było duże, i to zarówno wśród dorosłych pamiętających czasy formowania się 
władzy ludowej w naszym powiecie, jak  i wśród młodzieży.

W okresie obchodów 25-łecia Ludowego Wojska Polskiego została zorganizowana 
wystawa pt. „Przeworszczanie na frontach 11 wojny światowej” ukazująca udział

’ Uzyskanych dzięki współpracy z Archiwum Powiatowym.
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mieszkańców powiatu w walkach z niemieckim okupantem. Oprócz literatury, arty
kułów z prasy eksponowano wiele zdjęć kombatantów, ich odznaczenia, pokazano ich 
szlak bojowy. Wystawa miała duży oddźwięk wśród społeczeństwa powiatu i ode
grała niewątpliwie rolę wychowawczą ukazując sylwetki tych często już zapom
nianych bojowników, żołnierzy-szeregowców i oficerów, którzy wnieśli swój wkład 
w zwycięstwo nad hitlerowskim wrogiem.

Ostatnio przygotowaną wystawą była ekspozycja zorganizowana w związku 
z obchodami 75-lecia ruchu ludowego. Powiat przeworski jest .powiatem, w którym 
ruch chłopski rozwijał się szczególnie silnie. Nie było tu przemysłu, przeludniona 
wieś walczyła o swoje prawa. Słynny „strajk buraczany’’ w Krzeczowicach, wielka 
około 150 tys. osób licząca manifestacja chłopów w 'Nowosielcach, pacyfikacje wsi, 
działalność organizacji młodzieżowej „Wici”, praca Uniwersytetu Orkanowegó 
w Gaci pod kierownictwem Ignacego Solarza, walka chłopów zorganizowanych 
w Batalionach Chłopskich w okresie okupacji oraz praca w odbudowie i rozbudowie 
wsi w Polsce Ludowej — oto niektóre działy tej wystawy mającej charakter ar- 
chiwalno-bibliograficzny. Zgromadzono wiele cennych zdjęć, pamiętników, opraco
wań historycznych, czasopism kolportowanych na wsi przeworskiej w  okresie dwu
dziestolecia międzywojennego, czasopism i ulotek powielanych i kolportowanych 
w czasie okupacji, wspomnień pisanych przez spacyfikowanych chłopów, wiele ko
respondencji, wśród której znajdują się listy Macieja Rataja, Stefana Ignara, Wła
dysława Orkana, Leona Kruczkowskiego, Marii Dąbrowskiej, Ireny Kosmowskiej 
i innych wybitnych osób, które utrzymywały kontakty z kierownikiem Uniwersytetu 
Ludowego Ignacym Solarzem.

Wystawa była prawdziwą lekcją historii ruchu ludowego w powiecie przewor
skim. Jej wartość była tym większa dla zwiedzających, że uzupełniono ją  komen
tarzem wygłoszonym przez działacza ruchu ludowego b. posła na Sejm ob. Włady
sława Fołtę. Komentarz ten, informujący o najważniejszych wydarzeniach z dziejów 
ruchu ludowego, był odtwarzany z taśmy magnetofonowej.

Fragment wystawy „75 lat ruchu ludowego w powiecie przeworskim”.
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Wystawy te, oraz inne związane z regionem, wymagają dość dużego wysiłku ze 
strony organizatorów. Przede wszystkim należy szczegółowo ustalić tem at wystawy, 
jej zakres, by następnie móc rozpocząć poszukiwania i zbieranie odpowiednich m a
teriałów. Oczywiście, wymaga to rozplanowania pracy co najmniej na dwa miesiące 
przed otwarciem wystawy. Następnie po zebraniu materiału przystąpić trzeba do 
jego wyselekcjonowania, podziału tematycznego i opracowania scenariusza wystawy. 
Scenariusz obejmować powinien zarówno druki zwarte, jak i artykuły z czasopism, 
zarówno zdjęcia, jak  i wszelkiego rodzaju dokumenty, które w wyniku poszukiwań 
udało się zgromadzić. Poszczególne działy zaopatrzone w napisy i cytaty dopełnią 
całości. Z gotowym scenariuszem możemy przystąpić do pracy zlecając uprzednio 
wykonanie oprawy plastycznej wystawy. Nie można przy tym zapomnieć o podkre
śleniu w książkach kolorowymi paskami pewnych ustępów dotyczących regionu oraz 
podania notatki bibliograficznej. Wykorzystanie magnetofonu ułatwi nam obsługę 
zwiedzających i przyczyni się do lepszego zrozumienia treści zawartej w ekspozycji.

Z D Z ISŁ A W A  VOGEL  
K rak ów

PAMIĘCI LUCJANA RYDLA

W Bronowicach Małych w dworku Rydlówka przy ul. Włodzimierza Tetmajera 
otw arte zostało 21 XI 1969 r. Muzeum Młodej Polski — Rydlówka.

O fakcie tym  należy przypomnieć choćby dlatego, że 17 m aja 1970 r. minęła 
setna rocznica urodzin Lucjana Rydla (17 V 1870 r.) — poety, dram aturga, tłumacza 
i krytyka literackiego.

Rydlówka to ten sam dworek, w  którym przed latami, w 1900 r. odbyło się 
najsławniejsze polskie wesele Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną. Wokół 
tego wesela literata z dziewczyną wiejską urosło wiele legend, plotek i opowieści.

Listopad 1900 roku był ważnym wydarzeniem w historii naszej literatury. 
Właśnie to wesele było natchnieniem  dla Stanisława Wyspiańskiego do napisania
wielkiego dram atu „Wesele”; ono było kanwą, na której osnuł jego treść.

Z inicjatywy Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze
go zrekonstruowano w dworku trzy izby niskie pod stropami drewnianymi „w dłu
gie belki proste, z wypisanym na nich Słowem Bożym i rokiem pobudowania”. 
Salę taneczną, w której tańczono w  czasie wesela Rydla, zdobią: portret L. Rydla 
pędzla Wyspiańskiego, obrazy malarzy z tam tych lat, którzy przebywali w Brono
wicach, oraz ich uczniów, m. in. Włodzimierza Tetm ajera, Jana Stanisławskiego, 
Leona Wyczółkowskiego, Jacka Malczewskiego. W szafach są autentyczne stroje 
niektórych uczestników wesela, wielka malowana skrzynia krakowska Jadwigi 
Mikołajczykówny, biurko i szafka z częścią biblioteki poety.

Izba taneczna od weselnej jest oddzielona tymi samymi drzwiami, w których 
według relacji Boya — Stanisław Wyspiański „szczelnie zapięty w swój czarny 
tużurek stał całą noc oparty o fu trynę drzwi, patrząc swoimi stalowymi, niesamo
witymi oczyma. Obok wrzało weselisko, huczały tańce, a tu  do tej izby raz po raz 
wchodziło po parę osób, raz po raz dolatywał jego uszu strzęp rozmowy. I tam  
ujrzał i usłyszał swoją sztukę”.

Izba druga weselna została zrekonstruowana ściśle według opisu Wyspiańskiego, 
jakby sfotografowana z dekoracji „Wesela”. Okna są przesłonięte muślinową 
firanką, za oknem sad z chochołem otulonym słomą, na środku izby stół nakryty 
białym obrusem, na nim świecznik dziewięcioramienny żydowski, około stołu pro
ste, z białego drewna stołki. W izbie tej jest biurko poety, a na nim jakby przed
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chwilą porzucony bilecik z tekstem; „Wtorek 20 XI — Kochany Kaziu! Ślub dziś 
o 9 rano u Panny Maryi — Twój Lucyan”. Nad biurkiem fotografia Matejkowskie- 
go Wernyhory i Racławic. Przy ścianie sofa wyszarzała, nad nią złożone w krzyż 
szable. Jest też w tej izbie piec bielony, stolik empire, na nim stary zegar z ala
bastrowymi kolumienkami, nad zegarem portret pięknej damy. Obok drzwi we
selnych olbrzymia skrzynia wyprawna, wiejska, pod oknem stary fotel, nad 
drzwiami obrazy święte.

Z tej izby prowadzą drzwi do alkierza, który poświęcony jest prototypom dra
matu, postaciom z rzeczywistego wesela, a więc fotografie L. Rydla z żoną i ro
dziną, Tetmajerów, gości z miasta, jak: Radczyni — Antoniny Domańskiej, ciotki 
Rydla, autorki powieści dla młodzieży; Rudolfa Starzewskiego — dziennikarza, 
redaktora „Czasu” ; panien Pareńskich, córek lekarza i profesora Uniwersytetu Ja 
giellońskiego; Haneczki — Anny Rydlównej, siostry poety, zasłużonej dyrektorki 
Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie; Kazimierza Tetma
jera. Z gości wiejskich są fotografie m. in. Błażeja Czepca, wuja Jadwigi Miko- 
łajczykówny, starosty weselnego; Kliminy, Kaspra, Wojtka, Kuby; Marysi Mi
kołaj czy kówny, siostry Jadwigi, zaręczonej z malarzem Ludwikiem de Laveaux; 
karczmarza Hermana Singera i jego córki Racheli — Józefy Singer i wielu innych 
osób. W tej izbie są też pam iątki po L. Rydlu, Racheli, w szafie pierwsze wydanie 
utworów L. Rydla, W. Tetm ajera i S. Wyspiańskiego.

Kustoszem muzeum jest Anna Rydlówna, wnuczka w prostej linii L. Rydla. 
W roku 1968 ukazała się książka krakowskiego polonisty poświęcona poecie:

D u ż y k  Józef: Droga do Bronowie. Opowieść o Lucjanie Rydlu. Wwa 1968, 
LSW, s. 359, tabl. 18, ilustr., portr.

Wśród wielu prac poświęconych poecie wymienić należy jeszcze:
G r z y m a ł a - S i e d l e c k i  Adam: Niepospolici ludzie w dniu swoim powszed

nim. Kraków 1961 WL, s. 354, port. 1. (Państwo młodzi — s. 211—225).
P i g o ń  Stanisław: Drzewiej i wczoraj. Wśród zagadnień kultury i literatury. 

Kraków 1966 WL, s. 446. Biblioteka Studiów Literackich. (Ponad zgiełkiem we
selnym — s. 329—338).
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A. B.

WAŻNIEJSZE ROCZNICE KULTURALNE W 1971 R. (I)

200 rocznica urodzin Alojzego Felińskiego (ur. 1771 r. w  Łucku, zm. 1820 w Krze
mieńcu), poety, dram aturga i tłumacza, jednego z głównych przedstawicieli tzw. 
pseudoklasycyzmu.

Życie Felińskiego ' w znacznej części związane było w Wołyniem. W Warszawie 
przebywał w łatach 1789—1795 (w czasie insurekcji 1794 r. był jednym z sekretarzy 
Tadeusza Kościuszki), potem wrócił na Wołyń poświęcając się pracy literackiej 
i zajęciom gospodarskim. W roku 1809 został członkiem Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, w 1818 r. dyrektorem i profesorem literatury polskiej w Liceum Krzemie
nieckim. Ogłosił dwie ważne prace teoretyczne — o pisowni i o budowie wiersza 
polskiego, znany jest jednak przede wszystkim jako autor oryginalnej tragedii na
rodowej „Barbara Radziwiłłówna” (jej warszawska premeira w 1817 r. została 
przyjęta entuzjastycznie, głównie ze względu na akcenty patriotyczne) — uznanej 
za wzór polskiej tragedii pseudoklasycznej oraz „Hymnu na rocznicę ogłoszenia 
Królestwa Polskiego” (1816), przekształconego później — z pewnymi zmianami 
w tekście — w pieśń „Boże coś Polskę...” Ceniony jest również dokonany przezeń 
przekład poematu dydaktycznego J. Delille’a „Ziemianin”, który wywarł wpływ 
na rozwój polskiego poematu opisowego. Dorobek Alojzego Felińskiego należy do 
klasyki literatury polskiej. Szkic o pisarzu zawierają „Dzieje literatury polskiej” 
prof. Juliana Krzyżanowskiego (PWN 1969), szczegółowe dane biograficzne hasła: 
w  „Wielkiej Encyklopedii Powszechnej” (T. III) i w „Małym słowniku pisarzy pol
skich” (WP 1969).

13 I — 30 rocznica śmierci (1941) Jamesa Joyce’a, powieściopisarza i poety angiel
skiego, pochodzenia irlandzkiego.

Joyce odznaczał się ogromną erudycją — znał wiele języków, miał zdolności 
aktorskie i muzyczne. Większość życia spędził poza rodzinną wyspą (mieszkał 
m. in. w Paryżu, Rzymie, Zurychu) ucząc języka angielskiego. Karierę literacką 
zapoczątkował utworami należącymi do różnych gatunków literackich (zbiór wier
szy, opowiadania, dramat), ale drogę do wielkości otworzyła mu dopiero powieść 
„Ulisses” (1922), oceniona jako utwór otwierający nowy rozdział w historii litera
tury. Joyce odszedł w niej świadomie od klasycznego typu powieści z jej chrono- 

• logicznym tokiem narracji, stosując względne pojęcie czasu i przestrzeni — akcja 
powieści rozgrywa się w ciągu jednego dnia, a przeżycia dwóch głównych bohate
rów przedstawione są w formie monologu wewnętrznego. Niedawne wydanie 
„Ulissesa” w języku polskim (PIW 1969), w przekładzie Macieja Słomczyńskiego, 
mimo upływu lat stanowiło wydarzenie w naszym życiu kulturalnym. Wcześfliej 
już czytelnik polski otrzymał przekłady: na wpół biograficznej powieści „Portret 
artysty z czasów młodości” (PIW 1957) i zbioru naturałistyczno-symbolicznych opo
wiadań „Dublińczycy” (Czytelnik 1958). Jako podstawowe kompendium wiedzy 
o Joycie można polecić książkę Egona Naganowskiego „Telemach w labiryncie 
świata. O twórczości Jamesa Joyce’a” (Czytelnik 1962), przejrzyście referującą treść 
i problematykę trudnych dzieł tego pisarza; podstawowe dane bio- i bibliograficzne 
w hasłach encyklopedycznych: WEP, T. V i „Mały słownik pisarzy świata” (WP 1969)..

221 — 50 rocznica urodzin (1921) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (pseud. Jan 
Bugaj), poety, żołnierza Armii Krajowej.

Sylwetkę Baczyńskiego — poety, którego twórczość zamknęła się w tragicznych 
latach okupacji, stała się swoistym symbolem dram atu pokolenia wchodzącego 
wówczas w życie i została oceniona jako wyraz więlkiego talentu, wywodzącego 
się z tradycji romantycznych — charakteryzowaliśmy już w Poradniku przy okazji 
omawiania rocznic literackich we wcześniejszych latach oraz wydań utworów Ba
czyńskiego. Przypominamy więc tylko, że w 1970 r. nakładem krakowskiego Wy
dawnictwa Literackiego ukazało się »dwutomowe wydanie „Utworów zebranych” 
Baczyńskiego z obszernym wstępem pióra prof. Kazimierza Wyki (wyd. I — 1961 r.) 
oraz — w tym samym wydawnictwie — książka „Żołnierz, poeta, czasu kurz... 
Wspomnienia o Krzysztofie K. Baczyńskim” (wyd. II poszerzone i poprawione pod 
red. Zbigniewa Wasilewskiego; wyd. I — 1967 r.).
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24 U — 30 rocznica śnwerci (1941) Emila Zegadłowicza, poety, powieściopisarza 
i dramaturga.

Zegadłowicz (ur. 20 VU 1888) debiutował w 1908 r. tomem wierszy „Tententy”. 
W roku 1922 założył, wespół z Edwardem Kozikowskim i Janem Nepomucenem 
Millerem, grupę poetycką ,,Czartak”, której programem była ucieczka od cywili
zacji technicznej w sferę ludowego folkloru, redagował też pismo grupy pod tą 
samą nazwą. W późniejszym okresie życia zbliżył się do pisarzy lewicy. Jest auto
rem cyklu powieściowego „Żywot Mikołaja Srebrempisanego” ; powieści „Zmory” 
i „Motory” (silnie zaakcentowana w nich problematyka seksualnego dojrzewania 
bohatera uznana została za skandal obyczajowy i spowodowała konfiskatę nakładu); 
dramatów, które nie zyskały zresztą większego powodzenia, oraz przekładów, m. in. 
„Fausta” Goethego. Próbie czasu ostała się jednak przede wszystkim poetycka 
twórczość Zegadłowicza — jego stylizowane poematy i ballady: „Dziewanny”, 
„Powsinogi beskidzkie”, ,,Kelędziołki beskidzkie”. Dramat „Domek z kart”, podej
mujący problem politycznych źródeł klęski wrześniowej, wystawiany był w teatrach 
w 1953 r. (wyd. 1954). „Wiersze wybrane”- — w wyborze i ze wstępem Edwarda 
Kozikowskiego — ukazały się w 1957 r., nakładem PIW. O dramatopisarstwie autora 
„Domku z kart” traktuje książka Władysława Stadnickiego „Twórczość dramatyczna 
Emila Zegadłowicza” (Ossolineum 1962); z sylwetką pisarza zapoznaje studium 
Edwarda Kozikowskiego „Portret Zegadłowicza bez ramy. Opowieść biograficzna 
na tle wspomnień osobistych” (LSW 1966) ; obszerny materiał bio-bibliograficzny 
w „Słowniku biograficznym pisarzy polskich” (PWN 1964, T. III s. 605—619).

27 U l — 100 rocznica urodzin (1871) Henryka Manna, antyfaszystowskiego pisarza 
niemieckiego.

Henryk Mann (brat Tomasza — autora „Czarodziejskiej góry”) opuścił Niemcy 
w 1933 r.; po krótkim pobycie w Czechosłowacji zamieszkał we Francji, w 1940 r. 
wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł w 1960 r. Na emigracji był czo
łowym działaczem antjÖEaszystowskiego ruchu intelektualistów niemieckich. W jego 
prozie — żywej, podlegającej ewolucjom stylistycznym i formalnym — wiele jest 
elementów krytyki ustroju, obyczajowości i kultury mieszczańskiej; w nowelach 
i esejach ostro piętnował wszelkie przejawy imperializmu i faszyzmu. Wszystkie 
najwybitniejsze powieści Henryka Manna zostały przełożone na język polski; należą 
do nich m. in.: tryptyk powieściowy — „Diana”, „Minerwa”, „Wenus” ; powieści 
o schyłku epoki wilhelmińskiej — „Błękitny anioł” i „Profesor Unrat” ; powieści 
z cyklu „Cesarstwo” — „Poddany” i „Biedacy” oraz najznakomitsze, napisane na 
emigracji dzieło o renesansowym władcy Francji — „Młodość króla Henryka IV” 
(cz. 2: „Król Henryk IV u szczytu sławy” — Czytelnik 1959; cz. I ukazała się przed 
wojną). W tej powieści pisarz dał najpełniejszy wyraz swojego wielkiego talentu 
epickiego.

9 IV — 150 rocznica urodzin (1821) Charlesa Baudelaire’a, poety francuslciego, 
zaliczanego do prekursorów symbolizmu.

Charles Baudelaire był pierwszym poetą, który z tak przekonywającą siłą wyrazu 
i w tak pięknej formie artystycznej wyraził dramat wewnątrzny artysty zrodzony 
z jego konfliktu z otoczeniem; ta postawa psychiczna prowadziła go do wyrażania 
protestu przeciwko pogłądom i obyczajowości mieszczańskiej we wszystkich dzie
dzinach życia. Treść i forma wierszy Baudelaire’a otworzyły drogę symbolizmowi 
i poezji nowoczesnej. Jego dzieło poetyckie obejmuje wiersze „Kwiaty zła” (PIW — 
wyd. I 1958, wyd. II 1970 „Biblioteka Poetów”, opracowanie i obszerny wstęp Mie
czysława Jastruna) oraz poematy prozą „Paryski spleen” (PIW 1959, tłum. Joanna 
Guze). Wstępy do tych wydań zorientują czytelnika polskiego w zasadniczych ten
dencjach twórczości artysty. Podstawowe dane biograficzne w WEP (T. I) i w ..Ma
łym słowniku pisarzy świata” (WP 1968).

7 V — 5 rocznica śmierci (1966) Stanisława Jerzego Lecą, poety i satyryka.

Z wykształcenia prawnik. Lec debiutował w 1929 r. lirykami w dodatku Ilustro
wanego Kuriera Codziennego, pisywał do tygodnika Lewar (1933—1936)), blisko 
współpracował z Dziennikiem Popularnym. W  czasie wojny brał czynny udział 
w ruchu oporu w GL i AL. Po wojnie współdziałał (z J. Zarubą i L. Pasterna
kiem) przy wznowieniu tygodnika Szpilki; 1946—1952 był attaché prasowym Misji
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PRL w Wiedniu; po powrocie do Warszawy poświęcił czas pracy twórczej. Zmarł 
7 m aja 1966 r. Jego dorobek literacki obejmuje piętnaście tomików, w tym: wiersze 
liryczne, satyryczne oraz aforyzmy (dwa tomiki). Spośród dobrze wszystkim zna
nych tytułów  przypominamy tylko parę, jak np.: „Myśli nieuczesane” i „Myśli 
nieuczesane nowe” (1964), „Zycie jest fraszką. Fraszki i satyry” (1948), „Poema 
gotowe do skoku” (1964), „List gończy. Liryki” (1963). Lec wiele też tłumaczył, 
głównie z języka niemieckiego; przełożył m. in. „Matkę Courage i jej dzieci” 
Bertolda Brechta oraz jego „Wiersze w ybrane”, liryki Goethego i Heinego, dram at 
Schillera. W świecie ogromną poczytność zyskały — przełożone na wiele języ
ków — aforyzmy Lecą, ce ln ie-i bezkompromisowo odsłaniające słabości ludzkiej 
natury  i zakłamanie różnych form życia. „Wybór wierszy” S. J. Lecą uzyskał się 
w 1968 r. (PIW) z przedmową Jana Śpiewaka; obszerna nota o pisarzu w „Rocz
niku literackim  1966’ (PIW, s. 708—710).

8 VI — 13 rocznica śmierci (1956) Jana Lechonia (nazw. Leszek Serafinowicz),
czołowego poety grupy „Skamander”.

Współzałożyciel i jeden z czołowych przedstawicieli grupy poetyckiej „Skamen- 
der” (1920—1922 redagował pismo grupy pod tym samym tytułem ; 1926—1930 — 
tygodnik satyryczny Cyrulik Warszawski), Lechoń wszedł do literatury  tomami 
wierszy ,,Karmazynowy poem at” (1920; nawiązanie do narodowej tradycji histo
rycznej i romantycznej) oraz „Srebrne i czarne” (1924; treści filozoficzno-refleksyj- 
ne), wydał też parę zbiorków satyrycznych („Rzeczpospolita Babińska”, „Facecje 
republikańskie” — z A. Słonimskim). W latach 1930—1939 był radcą ambasady 
polskiej w  Paryżu i pełnił obowiązki attaché do spraw kultury. Po upadku Francji 
osiadł w Stanach Zjednoczonych. Zginął śmiercią samobójczą 8 czerwca 1956 r. 
w Nowym Jorku. Na emigracji wydał zbiorki: „Lutnia po Bekwarku” (1942), „Aria 
z kurantem ” (1945), „Poezje zebrane 1916—1953” (1954). — Czytelnicy generacji 
powojennej obszerny wybór utworów Lechonia znajdą w wydanych dwukrotnie 
jego „Poezjach” (1957 „Czytelnik”, wybór i nota biograficzna: M arian Toporowski; 
1963 PIW  — wybór zawiera też przekłady z rosyjskiego i francuskiego). Szczegó
łowa nota bio-bibliograficzna w pracy Pawła Hertza „Zbiór poetów polskich 
XX w.” (PIW 1967, s. 809—810).

8 VI — 25 rocznica śmierci (1946) Gerharta Hautpmanna, niemieckiego pisarza 
i dramaturga, laureata nagrody Nobla (1912).

Hauptm ann (ur. w Szczawnie na Dolnym Śląsku, przez długie lata mieszkał 
i zmarł w  Jagniątkowie), zaliczany jest do czołowych przedstawicieli naturalizmu 
w literaturze niemieckiej. Najwybitniejszą pozycję zajął jako dram aturg, autor 
takich utworów jak „Tkacze” — dram at osnuty na tle dziejów powstania tkaczy 
śląskich w 1844 r., uchodzący do dziś w literaturze niemieckiej za wzór nowo
czesnego dram atu społecznego i „Florian Geyer” — dram at historyczny o wojnie 
chłopskiej 1525 r. Inne znane sztuki to m. in. „Bobrowe futro” (satyra na stosunki 
w adm inistracji pruskiej), „Hanusia” (połączenie realiów historyczno-obyczajo- 
wych z wątkam i baśniowymi), „Dzwon zatopiony” (baśń dramatyczna). Hauptm ann 
pisał też powieści i nowele. Jego twórczość dramatyczna wydawana była w Polsce 
przed wojną w przekładach naszych najwybitniejszych pisarzy — Marii Ko
nopnickiej, Jana Kasprowicza, Leopolda Staffa. W roku 1962 nakładem wydaw
nictwa „Śląsk” ukazała się powieść H auptm anna o charakterze autobiograficznym 
„Księga namiętności”, w przekładzie Ireny Sławińskiej.

Musimy coś zrobić, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak 
dużo, co nie zależy od nikogo.

STANISŁAW WYSPIAŃSKI; W yzwolenie
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RO ZM O W W a

STANISLAW  JEŻYNSKI

WOJCIECH ŻUKROWSKI O LITERATURZE, WOJSKU I SŁUZBIE 
SPOŁECZNEJ PISARZA

Urodził się 14 kwietnia 1916 r. w Krakowie. Pierwsze utwory drukował w roku 
1934 w piśmie młodzieży szkolnej „Kuźnia Młodych”. W latach 1935—1936 był 
członkiem redakcji tego pisma. Po ukończeniu w r. 1936 gimnazjum w Pruszkowie 
pod Warszawą rozpoc2:ął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W roku 1939 walczył w  kampanii wrześniowej. Podczas okupacji pracował w ka
mieniołomach w Krakowie. Studiował jednocześnie na tajnym  uniwersytecie. Był 
członkiem AK, później oficerem WP. Po wojnie przeniósł się do Katowic, prowa
dził działalność literacką i odczytową na terenie Śląska, brał czynny udział w  p ra
cach Oddziałów Związku Literatów Polskich w Katowicach i we Wrocławiu. 
Od roku 1945 do 1949 był członkiem redakcji tygodnika „Odra”. W roku 1947 ukoń
czył polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Od roku 1952 zamieszkał w  War
szawie. W latach 1953—1954 przebywał, jako korespondent wojenny, w Wietna
mie, a w rok później na froncie chińskim. W roku 1953 otrzymał Krzyż Kawalerski, 
a w rok później Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W roku 1955 odzna
czony Orderem Sztandaru Pracy II klasy, h

Laureat licznych nagród, m. in. Nagrody Państwowej, nagrody Ministra Obrony 
Narodowej, nagrody M inistra Kultury i Sztuki.

Powieść „Skąpani w ogniu” została nagrodzona w konkursie literackim Wydaw
nictwa MON.

Książki Wojciecha Żukrowskiego, czołowego naszego prozaika, cieszą się ogrom
ną popularnością — tak jak i sam pisarz — człowiek niezwykle aktywny, skory 
do spotkań z czytelnikami, świetny gawędziarz, często obecny w radiu i telewizji, 
udzielający wywiadów, członek wielu sądów konkursowych, pisarz piszący o książ
kach (któż nie zna tych zadziornych, ciekawych felietonów publikowanych w „No
wych Książkach”), działacz społeczny, przewodniczący Komisji Współpracy z Woj
skiem przy Związku Literatów Polskich.

Całą niemal twórczością związany z tematem wojskowym lub raczej wojennym. 
Major rezerwy w wojsku, a generał literatury polskiej, jak mówią o nim koledzy; 
jeden z niewielu współczesnych pisarzy, który ' doczekał się monografii (Zygmunt 
Lichniak: „Dookoła Wojtka”), autor książek, których obecność w księgarniach 
liczy się nie na tygodnie czy dni nawet, ale na godziny.

Wojciech Żukrowski należy do tych pisarzy, którzy zarówno swoją twórczością, 
jak i postawą obywatelską dają przykład dobrze i mądrze rozumianej służby spo
łecznej. Widząc i rozumiejąc skomplikowanie współczesnego świata — na każdym 
kroku broni interesów kraju, stara się' jak najlepiej służyć ojczyźnie. Świadczą 
o tym jego czyny i słowa.

1 Informacja wg. „Słownika Współczesnych Pisarzy Polskich”. Warszawa 1964, 
I., III.
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„Znamy swój obowiązek pisarski. Właściwie każdy z nas spełniający go według 
swych najlepszych przekonań i z całą żarliwością — jest agitatorem, wpływa na 
świadomość społeczną, uczy, wdraża w patriotyczny obowiązek poświęcenia siebię, 
czasu, pracy, a może, jak już bywało, wartości najwyższej, jaką mamy do ofiaro
wania [...]. Każdy z nas, pisząc, pamięta o notatce w swym dokumencie żołnierza 
rezerwy; widnieje tam  specjalność: oficer polityczny. Chcielibyśmy tę służbę 
w obronie naszego kraju godnie pełnić”.

Dodajmy, że jest to nie tylko obowiązek — ale i droga „do trwałej pamięci 
narodowej”. Bo przecież — i tu  znowu sięgnę po wypowiedź Wojciecha Żukrow- 
skiego: „literatura ucząca miłości ojczyzny, z nurtu czerwonego jak krew przelana 
w obronie granic, za sprawiedliwy podział bochna wypracowanego przez naród, 
za postęp często rewolucyjny i obalający trony — zostaje żywa, ocalała i z poko
lenia w pokolenie przenosi nazwiska twórców, bowiem nie tylko własne dobro 
zabezpieczali”.

Wywiad z Wojciechem Żukrowskim, który przedstawiam Czytelnikom, tych 
właśnie spraw przede wszytkim dotyczy.

Książki Twoje należą do najpoczytniejszych —  zaświadczają o tym  
■wydawcy, księgarze, bibliotekarze, no i... czytelnicy. Czytelnicy wojsko
wi nie różnią się.w  tych swoich upodobaniach od ogółu czytelniczej spo
łeczności —  mają tylko, jak sądzę, łatw iejszy dostęp do Twoich książek, 
znajdujących się we wszystkich bibliotekach wojskowych. Niektóre 
z T ‘woich powieści są szczególnie popularne w  wojsku: „Skąpani w  og
niu” to od lat żelazna pozycja na liście lektur zalecanych do szerokiego 
upowszechniania w  wojsku, to pozycja z czołówki plebiscytu „Pióro 
i karabin”. PoTwieść ta, a także „Dni klęski” to także lektura trzech 
ostatnich ogólnowojskowych konkursów czytelniczych.

Czytelników interesuje przyczyna Twojego związku z tem atem  ■woj
skow ym  —  przewijającym się, w  różnych wątkach, przez niemal całą 
Tux)ją twórczość. Czy mógłbyś wyjaśnić źródła tych sympatii?

Wstydliwe upodobania? Kochany, mówmy szczerze, ja też wojska 
miałem powyżej uszu, zwłaszcza jak przychodziło mi w śnieżycy, a mróz 
bywał taki, że od razu pełno szpilek w  nosie, wyłazić z ciepłych koszar, 
żeby o świcie obrokować konie, pięknie im wydłubać nawóz ż podków, 
wyczyścić kłęby, wygłaskać szczotką. Pamiętam jak szef, kiedy nie mog
liśmy wtoczyć działa do szopy, bo na betonowym podjeżdzie był lód, 
podparł się tylko pod boki i fałszywie nam współczuł: — Widzę, że wam 
ślisko, kanonierzy z cenzusem! zjeżdżają koła na pochyłość, o wypadek 
łatwo... A siedemdziesiątka piątka, wszystkiego półtory tony! To jak 
wy będziecie te  swoje dziewczyny w ramionach piastować i do łóżka 
nosić? Na moją komendę, zibórka! Buty i onuce zdejm! Na bosaka do 
szprych i raaaazem!

Wtoczyliśmy, tylko się mignęło. I nikt nawet kataru  nie złapał. ' 
Wojsko daje człowiekowi w  d... chciałem powiedzieć — w kość, ale

choć człowiek sobie poprzysięga nieraz słodką zemstę na kapralu, który 
kładł go w  błoto, tęgo pogonił, znalazł kozę z nosa przyschniętą do 
gwintu w  lufie, to jak się tę służbę ukończy, zapomina się o wszystkim

2 Z tomu „Literatura w  służbie ojczyzny”. Wybór 
Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1969.

S. Jeżyński. Wydawnictwo
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Tęgi pisarz: Wojciech Żukrowski. FOT. EDW ARD RYLAKOW SKI.

CO było złe, twarde, dokuczliwe. Człowiek się prostuje i mówi sobie 
z dumą; przetrzymałem. I rośnie w nim duma. I czuje się naprawdę 
mężczyzną, nie ślimakiem.

Nie chodzi o sztukę zabijania. Chociaż to też ważne, bo świat jest 
pełen drapieżników, które tylko patrzą, co by zeżreć. Ale i szczupak 
z szacunkiem omija małego ciernika, bo jakby chciał go połknąć, ten mu 
kołcami stanie w gardle. A cóż dopiero mówić o armii.kolcami stanie w gardle. A cóż dopiero mówić o armii.

Mówi się z sentymentem: moja bateria, mój pluton, moja eskadra 
Tam rodzi się jakaś serdeczna więź koleżeńska. Zwróćcie uwagę, jak. się 
dwóch kumpli z wojska spotka, zawsze mają o czym pogadać.

We wrześniu nie obroniliśmy Polski. Dla mnie, młodego podchorą
żego, wrześniowe zmagania trwały za krótko. Gdybyście wiedzieli,
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jak  myśmy tęsknili za bronią, jak się pieściło wykopanego visa... Pięć 
la t wielkiego oczekiwania, by móc go nosić jawnie. No, chciałem wresz
cie przestać być cywilem, zwierzyną łowną dla Niemców!

Dlatego wskoczyłem w mnudur, brałem  udział w „końcówce” .
Jeszcze po wojnie nosiłem zdobyczne parabellum  prawie dwa lata. 

Pokój był „załatwiony” tylko „odgórnie” — na dole strzelano nadal; 
rzadziej, ale celniej. Toczyła się ta „mała wojna domowa” o socjalistycz
ny kształt Polski.

Lubię wojsko, bo nauczyło mnie działania zespołowego, nauczyło 
słuchać i rozkazywać, uformowało mój charakter. To, że nie jestem 
zawodowym, to przypadek.

Nie tylko ja mam sentym ent do armii. Zobacz te tłum y tatusiów 
z synkami, dziadków z wnukami w  czasie niedzielnej uroczystej zmiany 
w arty przed grobem Nieznanego Żołnierza. Wojsko to jest nasza duma.

A ja żołnierzy widziałem w ogniu, w natarciu i odwrocie. Mam Pol
skę w nogach, przemierzyłem ją forsownymi marszami, nim się przesia
dłem za kierownicę ,,trofiejnej amfibii” jako oficer batalionu samocho
dowego.

Polak w  m nudurze jest innym Polakiem, zdyscyplinowanym, myślą
cym po obywatelsku, zdolnym do poświęceń. Jest w tych panterkach 
i beretach jakaś magia. Nie wstydzę się do tego f>rzyznać, choć może to 
mieszanina i chłopięcej tęsknoty za wielką przygodą, i bardzo dorosłej 
świadomości obowiązku, który, jeśli przyjdzie potrzeba, wypełnimy na
w et za cenę życia.

Jakkolzuiek przyglądanie sią warsztatowi pisarza zawsze frapuje czy
telnika i jest już tradycyjnym  elementem  większości spotkań autorskich, 
to jednak nie wydaje m i się słuszne (ani potrzebne) wyrywanie pisarzo
wi tych tajemnic. Mimo to jednak chciałbym Cię zapytać o coś, co 
wprawdzie ma związek z warsztatem, ale przecież jest jednocześnie za
gadnieniem o wiele szerszym: gdzie znajdujesz inspiracje, skąd czerpiesz 
tworzywo do powieści? I wreszcie po prostu: skąd znasz ux)jsko? —  za- 
róumo to przedstawione w  „Dniach K lęski”, jak i zo „Skąpanych 
zo ogniu”?

Skąd znam? Odpowiedzią jest życiorys. Broniłem Różanu nad Narwią, 
brałem udział w potyczkach, od Rostek na Bugu, przez Stoczek, Włoda
wę, by zafasować kulę w czasie ataku na bagnety koło cukrowni Wożu- 
czyn, koło Tomaszowa Lubelskiego.

Potem pięć lat konspiracji. Pracowałem jako robotnik w kamienio
łomie „Solvay”, na przedmieściach Krakowa. Zresztą w niezłym towa
rzystwie, bo pomocnikiem strzałowego był Karolek Wojtyła, dziś kardy
nał, a portierem  Lucjan Kydryński, dziennikarz z „Przekroju” . Należa
łem do zgrupowania akowskiego „Żelbet”, mieliśmy trzy odziały party 
zanckie. Ludzie ,,spaleni” musieli odskoczyć w las.

Już wtedy zacząłem pisać. Najpierw wiersze, potem opowiadania. 
Uważałem za swój obowiązek oddać hołd tym, którzy zginęli, zarysować 
losy tych, którzy nie pogodzili się z klęską, walczyli. Tak narodził się 
tom, który wydany po wojnie przyniósł mi popularność — mówię o opo
wiadaniach „Z k ra ju  milczenia”.

Kampanię wrześniową opisałem w ,,Dniach klęski”, opierałem się 
na własnych przeżyciach. Pisałem rzetelnie i nie wiele bym, gdyby ta
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książka dziś powstawała, skłonny był zmienić. A tak na marginesie, za 
najlepszą powieść wrześniową uważam Jana Józefa Szczepańskiego ,,Pol
ską jesień”.

A wracając do „Skąpanych w ogniu”, to bez kierowania wydzielonym 
batalionem samochodowym nie potrafiłbym przygód moich bohaterów 
tak wiernie opisać.

Wiem, że nie stronisz od służby społecznej i niemało miejsca zajęłoby 
wyłiczenie funkcji i prac, które społecznie wykonujesz.

T ym  bardziej bez skrępowania mogę zapytać Ciebie o coś, co inny 
pisarz mógłby uznać za pytanie drażłiwe: jak uważasz, co współczesny 
połski pisarz bardziej powinien sobie cenić: ambicje czysto literackie 
(dążenie do osiągnięć formalnych, do sławy w kręgu bohemy), czy też 
ambicje służenia celom wychowawczym —  twórczość wpływającą na 
kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych współczesnego. 
Polaka?

Łączy się z tym  zagadnieniem i kolejne zaraz pytanie: jak zapatru
jesz się na problem literatury popularnej, przeznaczonej dla szerokiego 
kręgu odbiorców? Literatury mieszczącej się na przykład w popularnych 
(i masouyych) seriach wydawniczych, np. „Żółtego tygrysa”, „Bitwy —  
Kampanie —  Dowódcy” itd. Dlaczego wśród autorów te j literatury —  
zoartościowej z punktu widzenia potrzeb wychowaioczych —  mało jest 
nazwisk pisarzy znanych, świetnie operujących piórem?

To nie są przeciwstawne wartości: poszukiwania najbardziej nowo
czesnej formy i dydaktyka, ,,obrok duchowy” — jak mówił Kochanow
ski, bo i przed nim stawał ten wybór.

Trzeba znać współczesną światową literaturę, modne książki, nowe 
konstrukcje i chwyty, żeby nie odkrywać już dawno znanych ameryk. 
Ale nie należy ulegać fascynacji, że tylko nowość jest ważna, bo se
zonowa moda mija, a klasyczne konstrukcje zostają nienaruszone. Trze
ba czerpać z cudzych doświadczeń, a stosować je tam, gdzie mogą być 
przydatne. Ja też pisałem przewrotne opowieści w tomiku „Piórkiem fla
minga”, bawiłem się formą parodiując klasyków w ,,Porwaniu w Tiu
tiurlistanie”, a czy mi to przeszkadzało w innych książkach być reali
stą? Myślę, że pisarz, który ma ambicję prowadzić dialog z czytelnikiem, 
czy nawet z narodem, musi mu mieć coś do powiedzenia, a jeśli nie ma, 
to żeby nie wiem jak pięknie pisał, będzie wielkością dla małego kręgu 
estetów, i na parę lat, bo forma szybko się opatrzy, znudzi, im bardziej 
jest tylko mizdrzeniem się.

Zostanie zarejestrowana jako przejaw prawie patologii w twórczości, 
jako ostrzeżenie — „nie tędy droga”.

Na twórczość nie ma recepty. Były robione próby w okresie wulgar
nego socrealizmu, zachwalane przez krytyków, nagradzane, wtłaczane 
czytelnikowi w rękę dużymi nakładami, a skutek właściwie żaden... Na 
palcach jednej ręki można policzyć książki, które dziś przeczytalibyśmy 
bez oporów. To świadczy tylko na korzyść talentów, które swoimi treś
ciami rozepchały ciasno dosznurowany gorset zaleceń i pouczeń.

Pamiętam, jak wchodziła na katedrę w Związku Literatów gladiator 
krytyki, Melania Kierczyńska i z całą powagą zalecała: ,,Piszcie towa
rzysze jak Szołochow...” I nikt się nie roześmiał. Słuchaliśmy w pokorze 
pouczeń.
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Może w  duchu jedni wierzyli, że mają jego talent, a brakuje im 
tylko doświadczenia, inni czuli się wywyższeni tym  zestawieniem. Re
ceptura miała ich obronić przed pomyłkami. A dziś widzimy, jak bar
dzo — „nie wyszło”, ile szkody naszej literaturze przyniósł talmudyzm 
,,Kuźnicy”.

Nie może być przepisu na dobrą książkę, bo wszystko w niej zależy 
od piszącego. A trzeba tylko pisać. I sądzę, że czynnie żyć, być ,,pod
łączonym” w  sprawy narodu, słuchać cudzych wyznań, mieć czas na 
rozmowę. Ja  bardzo wiele korektur moich sądów zawdzięczam czytel
nikom, rozmowom i listom, często anonimowym. Są sygnałami napięć, 
zawsze godnymi przemyślenia.

I tego czytelnika nie należy pouczać, bo on dużo wie, sporo przeszedł, 
raczej trzeba go traktować jak równorzędnego partnera poważnej roz
mowy. To wcale nie znaczy, że rozmowa ma być nudna.

Ja  wbrew temu, co mógłbyś sądzić wiedząc, że lubię trudne książki, 
pokrętnie opowiedziane, bardzo cenię lekturę przyswajalną w masowym 
odbiorze. Choćby owe „Tygrysy”... One torują drogę poważnej książce, 
popularyzują wydarzenia historyczne, służą poznawaniu tradycji oręż
nej, zapadają w pamięć zbiorową, a więc są dozbrojeniem.

Nie lekceważę ,,rajdu Pancernych”, bo byłem świadkiem, z jakim 
uporem  i dzięki jak ogromnej pracy Janusz Przymanowski doprowadził 
do tego, że dziś każdy wie o bitwie pod Studziankami, choć wobec ogro
mu działań na wielu frontach drugiej wojny światowej był to zaledwie 
epizod — mój Boże, kilkadziesiąt czołgów, i to z marszu, kolejno kapią
cych do przeciwuderzenia.

A co do autorów... Też byłbym ostrożny w sądach. To są książeczki 
wymagające sporej wiedzy fachowej, znajomości historii, służą przede 
wszystkim prostemu wykładowi, popularyzacji. Jednak można tam spot
kać dobre nazwiska, autorów z wcale okazałym dorobkiem.

Którą z lołasnych książek cenisz sobie najbardziej, którą najbardziej 
lubisz i najprzyjem niej wspominasz? A który z bohaterów Twoich po
wieści jest Ci najbliższy?

Za najlepszą swoją książkę uważam szczupły tomik złożony z dwóch 
opowiadań, ty tu ł „Szczęściarz”. Lubię „Porwanie w Tiutiurlistanie” — 
które wcale nie jest baśnią wyłącznie dla dzieci, jest tam trochę dowci
pów, które chwyci tylko dorosły.

A z bohaterów — lubię Tolusia z „Okruchów weselnego to rtu”, może 
także małego Mihaly z ,,Kamiennych tablic” . O tę powieść najbardziej 
się dobijają czytelnicy. Nawet ku memu zdumieniu dostała nagrodę 
„Złotego Kłosa”, a więc dotarła już do wioskowych bibliotek.

Ostatnio angażujesz się w pisanie do jilm u —  doskonałych, dyna
m icznych scenariuszy. Z ich jakości można sądzić, że współpraca z jil- 
m em  porywa Ci^. Ale mam nadzieją, że nie ze szkodą dla literatury. Jak 
uważasz, która ze sztuk: literatura czy film  —  daje większą możność 
wypowiedzenia się? Czy Twoje odejścia do film u wynikają z istotnej 
roli te j form y oddziaływania na społeczeństzoo, z wielkiego zasięgu, 
z poioszechności filmu? Czy z innych przyczyn?

Parę przyczyn się składa na to, że pracowałem dla filmu, ściślej mó
wiąc dla Jerzego Passendorfera. Po pierwsze — zaczął od ,,Skąpanych 
w ogniu” i film się podobał publiczności. Potem scenariusz do ,,Earw
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w alki”, wreszcie dwie serie: „K ierunek Berlin” i „Ostatnie dni” . Wiem, 
że w produkcji film u ja  się nie liczę, liczy się tylko reżyser, wiem, że 
to jest ciągle — historyczne ilustratorstwo, jednak trzeba, ponieważ 
podręczniki historii są śmiertelnie nudne, dać młodym ten załącznik, na
sycić wyobraźnię, statystykę zastąpić żywym bohaterem, który wcale nie 
chce umierać.

Scenariusz jest podobny do czystego konstruowania fabuły, jest grą 
wyobraźni, wielką zabawą dla twórcy. A odpada przy tym  cała żmudna 
praca kreacyjna, w  rysowaniu charakterów, opisywaniu, co kto pomyś
lał, wywoływanie nastroju, opisy przyrody — to robi aktor i sceneria. 
Moje są tylko dialogi, ale i one są przecież jeszcze przyswajane przez 
aktorów, którzy wcielają się w  bohaterów, przypasowują ich do swoich 
temperamentów, do własnego odczucia postaci, a czasem i do własnych 
możliwości.

Tu zwycięża obowiązek, uważałem, że — jak to określa Passendor
fer — ,,losy walczących Polaków” powinny mieć swoje odbicie ekranowe 
i bardzo cenię jego konsekwencję. To przy naszej krytyce złaknionej no
winek i dziwności, brzydkich snobizmach kolegów „po korbce”, no 
i własnym zrozumiałym pragnieniu, żeby się liczyć na rynkach świa
towych — wcale nie było takie proste.

Film, zwłaszcza serial telewizyjny, ma ogromne znaczenie społeczne: 
można nim przecież tak „rozhuśtać widza, niepostrzeżenie kształtować 
jego uczucia i przekonania! Byle nie przedozować, bo wtedy po tych 
przetaczających się czołgach, wybuchach bomb, menażkach i onucach, 
ja mam też — jak m ądry Sokorski — ochotę zobaczyć nareszcie koron
kowe figi na jędrnym  tyłeczku.

Skąd wypływają Twoje zainteresowania dalekowschodnie? Czy są 
kwestią przypadku, który umożliuńł Ci podróże, czy też tych podróży 
wcale nie można nazwać przypadkiem?

Wschód mnie zawsze ciągnął, najlepszy dowód, że nawet będąc ko
respondentem  wojennym  gromadziłem stare legendy, baśnie, opowieści 
obyczajowe. Jestem  wrogiem europocentryzmu. Dość popatrzeć na ma
pę, przecież Europa to macki olbrzymiego głowonoga, którego tułów 
to azjatycki kontynent. Czy chcemy, czy nie chcemy, musimy się z tym  
przemieszczeniem wpływu na losy ludzkości, gdy ogromne skupiska 
azjatyckie rozbudziły się politycznie, nabrały wściekłych ambicji i z upo
rem  pomnażają swą technikę — poważnie liczyć.

Myślę, że w uświadomieniu tego faktu nie tylko moje książki się 
przydały. Kapuściński nam odkrył Afrykę; teraz republiki bananowe 
przybliża... Chałasiński — rozpracowując naukowo jeszcze jedno okno 
na jutrzejszy świat.

W iem, że jako pisarz zaangażowany glohoko w  problemy współ
czesności —  nie jesteś zadowolony z naszej k ry tyk i literackiej, która jest 
zb y t powierzchowna i po prostu —  za mało odważna. Jak sądzisz, gdzie 
należy szukać przyczyn tego stanu rzeczy?

Ty mnie nie prowokuj! Bez tego mam dosyć wrogów. Znowu pra
przyczyny szukałbym w monorecepturze, która w latach 1948—1952 
była obowiązująca. Dość przejrzeć statystykę z owych czasów: K ott się 
natrząsał z conradowskiej wierności przegranej sprawie, Ważyk ukręcał
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łeb „drobnomieszczańskiemu kanarkowi”, jakim  była poezja Gałczyń
skiego, nie dostrzeżono proletariackiej pisarki Poli Gojawiczyńskiej, na
tomiast prawdziwi drobnomieszczanie robili „wzorową literatu rę” ; miała 
wszystkie nakazane zalety, tylko była nie do czytania, choć te  tomy 
dokładano w  Gminnych Spółdzielniach, w  ram ach tranzakcji wiązanych, 
do cynkowego w iadra i paczki papowych gwoździ.

Stępiły się narzędzia poznawcze — mówiąc delikatnie. Niektórzy teo
retycy zawędrowali na manowce ideologiczne. Profesorowie wrócili do 
swoich historycznych studiów, odżegnując się od badania nie odsianej 
przez czas współczesności. Komisaryczni dozorcy literatury  przemiano
wali się na liberałów, wołając, że talent i niewiara w  zastany świat są 
decydujące.

Nie tylko k ry tka ,,leży”, a to dlatego, że trzeba umotywować sąd, 
wpakować się w  kłopotliwe sytuacje; ale naw et rzetelnych recenzentów 
nie ma zbyt wielu. Cała nadzieja w  młodych, tych średnio i całkiem... 
Tych co jeszcze nie pospadali, nie nadziali się na kolczaste przegrody.

Nie ma dotąd znośnego podręcznika literatury  oceniającego okres mię
dzywojenny, a cóż dopiero sięgającego współczesności, choć już ty le ży
wotów się zamknęło i byłaby pora na zrobienie niejednego bilansu.

Bardzo cenię prace Anny Bukowskiej, Andrzeja Wasilewskiego i Ta
deusza Drewnowskiego (zapowiada, się pasjonujące studium  o Borow
skim), cenię Zygm unta Lichniaka, eseistykę Lesława Bartelskiego, który 
się przyczynił do upamiętnienia ty lu  poetów poległych w czasie wojny. 
Tu nie wystarcza pełna kartoteka w  mózgu, trzeba kochać i nienawi- 
dzieć, mieć żarliwość agitatora i wizję proroka, jeżeli k ry tyk  nie chce 
zmieniać zastanej hierarchii, nie umie poprzestawiać wielkości po swo
jemu — wtedy jest tylko przyczynkarzem, nikogo nie por wie, nie wy
woła sporów, bez których nie ma „życia literackiego”.

K rytyk, to jest człowiek, który wróży z ,.flaków lite ra tu ry”, a więc 
musi być zdolny i do wiwisekcji autorów, musi się wszystkim narazić. 
Bo to, co dziś brzmi dysonansem i sprawia kłopoty, ju tro  może być nie
słychanie przydatne, a nawet podniesione do godności lek tur obowiąz
kowych. A wczorajsze — zalecone — zostają nocą, cichaczem uprząt
nięte, by nie ujawniać, jak dalece się mylono. Śladów takich zabiegów 
dostarczają liczne podręczniki historii literatury.

Jednak jakże to dobrze mieć w zanadrzu książki na wymianę, owe 
lektury  zastępcze!

L iteratura nie może być zbyt często przystrzyganym  szpalerem, bo 
nudzi. Pisarze jak drzewa muszą być rosochaci.

L iteratura jest i na to, żeby budziła z drzemki, pełnej samozadowole
nia; dobrze, jak książka kolnie. A więc sztuka jako jeden z bodźców. 
Więc mówić trzeba ostro, rąbać prawdę w oczy.

Przyznam  się, że sam czytam sporo. Tyle się mówi, że stan naszej 
literatu ry  jest nie tylko niedobry, ale katastrofalny, bo się parę wczo
rajszych wielkości obraziło i boczą się, nie wydają. Okazuje się, że są 
do zastąpienia.

Jeszcze o języku krytyckim : m ają własny, naszpikowany modną obie
gową terminologią, często sami nie rozumieją, co ukręcili. Rzadko ich się 
cytuje naw et w zdobnym w  cytatki organie Malcharka.

Obiecywałeś swoim czytelnikom  —  i sam to słyszałem —  że dostaną 
drugą część ,,PorvMnia w  Tiutiurlistanie”. Ale coś mi się w y da je, że
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zrealizowanie te j obietnicy odwleka się. A  może w  ogóle się z niej nie 
masz zamiaru wywiązać? Byłaby to dezercja od tematu współczesnego —  
bo wydaje m i się, że druga część „Porwania” miała być już przede 
w szystkim  dla dorosłych i przedstawiać problemy bardzo bliskie pro
blemom zaprzątającym współczesnego człowieka.

Za dużo bieżących zajęć, ale obiecuję, jak co roku: dostaną drugą 
część „Na tronie w Blabonie”, baśń o demokratyzacji owego królestwa. 
Tylko obawiam się, że to będzie gorzkie.

N aturalnym  zamknięciem takiej rozmowy bywa na ogół pytanie, 
którego i ja Ci nie oszczędzę: co piszesz, nad czym  obecnie pracujesz 
i jakie są Twoje najbliższe plany twórcze? Jakich Twoich książek (może 
wznowień), jakich jilm ów  z Twoim  nazwiskiem  w  czołówce mogą ocze- 
kiioać Twoi czytelnicy?

MON nie robi żadnych wznowień. Ponieważ czytelnicy domagają się 
,,Kamiennych tablic” — więc obiecują, że wstawią do planu na przyszły 
rok. Budująca wstrzemięźliwość. Natomiast ,,Nasza Księgarnia” wydaje 
,,Porwanie w Tiutiurlistanie” w dwu różnie ilustrowanych edycjach, 
z pokłosia konkursu dla grafików... Przyzwyczaiłem się do wytwornej 
i oschłej kreski Adama Marczyńskiego, ale proszę mi wierzyć, te nowe 
ilustracje są świetne, aby tylko w druku, wyszły równie dobrze, jak 
w projekcie.

Reżyser Zakrzewski ma zrobić film oparty na noweli ,,Przebieg” . 
W spółpracuję z Jerzym  Hoffmanem i prof. Adamem Kerstenem  przy 
,,POTOPIE”, a więc znowu scenariusze, scenariusze.

Zacząłem dwie powieści, jest napisane sporo, ale ciągle mnie od
rywają... Nieprawda, sam od żmudnej pracy uciekam ku doraźnym, 
m alutkim  sukcesom. Radio, telewizja, felietony, wywiady — takie jak 
ten, trwonię czas, bo cała ta popularność bez książek jest niewiele 
warta. Trzeba mieć odwagę zrażać sobie nawet przyjaciół, ukryć się, za
szyć w jakimś kątku i pisać, wbrew całemu światu — pracować nad 
książką. Jak  ją wreszcie dostaną do rąk, zrozumieją, wybaczą.

Co chciałbyś powiedzieć Czytelnikom  naszego pisma —  z których  
wielu znasz ze swoich pisarskich wędrówek i k tórzy sobie bardzo cenią 
każdą możliwość spotkania z Tobą? Może obiecasz, że nadal nie będziesz 
stronił od częstych spotkań z czytelnikami?

Nie kuś mnie. Lubię te spotkania Jestem  wiecznie niesyty rozmów 
z ludźmi. Wiesz jak  jest: zanim nie skończę, nie napiszę... Potem  sam 
się będę do Was garnął, wpraszał. Ale teraz dajcie mi parę miesięcy 
skupienia i samotności.

TWÓRCZOŚĆ
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Bal w agreście. [Dla dzieci], Kraków 1944.
Porwanie w Tiutiurlistanie. Kraków 1946.
Z kraju milczenia. Opowiadania. Warszawa 1946.
Piórkiem flaminga czyli opowiadnia przewrotne. Katowice 1947. 
Pożegnanie dzieciństwa. ,.Nowiny literackie” 1947.
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Ręka ojca. Powieść. Warszawa 1949.
Mądre zioła. Powieść. Warszawa 19.51.
Córeczka. Opowiadania o dzieciach i zwierzętach. Warszawa 1952.
Dni klęski. Powieść. Warszawa 1952.
Słoneczne lato. Warszawa 1952.
Szabla Gabrysia. Warszawa 1952. Od książeczki do biblioteczki.
Poszukiwacze skarbów. Powńeść dla młodzieży. Warszawa 1953.
Dom bez ścian. [Reportaż z Wietanmu]. Warszawa 1954.
W kamieniołomie i inne opowiadania. Warszawa 1954.
Desant na Kamiennej Wyspie [zbeletryzowany reportaż z frontu chińskiego. Współ

autor: J. Przymanowski], Warszawa 1955.
Ognisko w dżungli. Opowieści i baśnie z Wietnamu. Warszawa 1955.
Wybór opowiadań. Warszawa 1956.
Kantata. Pierwsze opowiadania. Warszawa 1957.
Mój przyjaciel słoń [Dla dzieci]. Warszawa 1957.
Okruchy weselnego tortu. Warszawa 1958.
Skąpani w ogniu. Warszawa 1961.
Nieśmiały narzeczony. Opowiadania. Warszawa 1964.
Opowieści z dalekiego Wschodu. Warszawa 1965.
Kamienne tablice. Warszawa 1966.
Szczęściarz. Warszawa 1967.
Noce Ariadny. Opowiadania. Warszawa 1968.

PISARZE DZIEJÓW NAJNOWSZYCH

SPOJRZENIE NA SPOŁECZEŃSTWO
RozmouM z doc. dr hab. Januszem Żarnowskim

Docent Janusz Żarnowski (ur. w 1932 r. w Warszawie) znany jest przede wszyst
kim jako autor prac z dziedziny historii społeczeństwa. Pierwszą jego książką 
w tej tematyce była „Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918— 
—1939” — wydana w 1964 roku przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Praca 
ta wzbudziła duże zainteresowanie; środowisko specjalistów uznało ją nawet za 
„wydarzenie” w życiu naukowym. O sukcesie książki świadczy również przyznanie 
jej w 1964 roku nagrody tygodnika Polityka  za wyróżniające się opracowanie 
z historii najnowszej. Problemowi inteligencji, jej struktury  i roli w okresie mię
dzywojennym poświęcił J. Żarnowski także popularnonaukową pracę wydaną 
w 1965 roku przez Wiedzę Powszechną w „Bibliotece Wiedzy Historycznej”. Ba
dania nad inteligencją nie wyczerpały zainteresowań Żarnowskiego społeczeństwem 
Drugiej Rzeczypospolitej. Świadczy o tym kolejna jego książka (bardzo ciekawa!) 
zatytułowana „Społeczeństwo Polski międzywojennej” — wydana w 1969 roku 
przez Wiedzę Powszechną w serii „Omega”.
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Moja ostatnia książka — wyjaśnia na wstępie naszej rozmowy docent Zar- 
nowski — stanowi pierwszy, trochę uproszczony szkic do portretu społeczeństwa 
polskiego z okresu 1918—1939. Pracuję nad tym tematem od kilku lat. Przygoto
w uję obszerną monografię naukową, którą wydać ma PWN.

Dlaczego właśnie taki tem at Pan sobie wybrał?
Może przed tym  spróbuję odpowiedzieć na inne pytanie: co skłania 

ludzi do zainteresowania historią? Wydaje się, że są dwa najważniejsze 
motywy. Pierwszy to zafascynowanie egzotyką czasu i przestrzeni. Hi
storia umożliwia ucieczkę od dzisiejszego dnia i kręgu problemów, 
w którym  się żyje. Można ,,przenieść się” w odległą przeszłość, wybrać 
sobie dowolny skrawek świata... Drugi motyw stanowi przeciwieństwo 
pierwszego — jest nim właśnie zainteresowanie dniem dzisiejszym. 
Skłania ono do poszukiwania źródeł teraźniejszości w niedawnej prze
szłości. I to jest właśnie głównym bodźcem dla historyków, którzy zaj
m ują się dziejami najnowszymi (a ja właśnie należę do tej grupy). 
Problem społeczeństwa Polski międzywojennej zainteresował mnie prze
de wszystkim dlatego, że korzeni współczesnego polskiego społeczeństwa 
szukać należy właśnie w tam tym  społeczeństwie. Pasjonująca jest także 
konfrontacja tych dwóch tak różnych społeczeństw; umożliwia ona zro
zumienie zasięgu przemian, które się w naszyrii k raju  dokonały, i pro
cesów, które się dokonują.

Traktuje więc Pan przeszłość jako swego rodzaju „laboratorium ba- 
■daiucze”...

Oczywiście, tak jest. Człowdek o upływającej i wciąż zmiennej współ
czesności ma zawsze ograniczony zasób informacji i ograniczoną możli
wość obserwacji całości. Inaczej jest z czasem minionym. Historyk może 
wycinek tego czasu ,,zatrzymać” w miejscu; badać go ze wszystkich 
stron, dołączać coraz nowsze elementy, uzupełniać obraz i jednocześnie 
,,przyglądać” się strukturze tego czasu i działającym mechanizmom. To 
uczy także patrzeć na współczesność.

„Zatrzymany” przez Pana w ycinek czasu to okres międzywojenny.
Moje zainteresowania tym  okresem sięgają jeszcze czasów studenckich. 

Przygotowywałem wówczas na Uniwersytecie Warszawskim pod kie
runkiem  prof, d r Żanny Kormanowej pracę magisterską o Polsce łat 
1920— 1921 (praca ta opublikowana zresztą była później w ,,Zeszytach 
Historycznych Uniwersytetu Warszawskiego”). Następnym etapem była 
oczywiście praca doktorska. Obroniłem ją w roku 1961, promotorem był 
prof, d r Czesław Madajczyk. Temat dotyczył dziejów Polskiej Partii 
Socjalistycznej w latach 1935— 1939.

Praca, którą Pan podjął, musiała naturalnie poruszać sprawy posia
dające do dziś „polityczne ostrze”.

Tak, dotyczyła problemów żywych, a także „osobami dram atu” w wie
lu  wypadkach były osoby żyjące. Poza tym w historiografii i publicy
styce politycznej funkcjonowały pewne uproszczenia i schematy w oce
nie historii PPS. Należało się od nich uwolnić, gruntownie przebadać 
■dostępny m ateriał źródłowy i sformułować nowe, udokumentowane oce- 
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ny, sprzyjała temu dobra dla badań naukowych atmosfera, która wy
tworzyła się w Polsce po 1956 roku. Nie jest przypadkowe, że właśnie 
wówczas historią PPS (w poprzednim okresie pozostawioną na uboczu) 
zajęło się wielu innych młodych historyków pokolenia, które dziś nale
żałoby już nazwać „średnim”.

Dlaczego w następnym etapie naukowych badań, ściślej —  w  pracy 
nad habilitacją —  porzucił Pan dzieje polityczne i zajął się Pan historią 
społeczeństwa?

Tu także moja droga była typowa dla naszego pokolenia historyków. 
Polityka to poniekąd tylko powierzchnia życia. Badania społeczeństwa 
to próba sięgnięcia w głąb. Bez poznania struktury  społeczeństwa nie 
sposób w pełni zrozumieć problemów życia politycznego. Dlatego właś
nie zajęliśmy się historią społeczną. To był drugi etap naszych badań. 
W historiografii polskiej nie mieliśmy gotowych wzorów, zaczynaliśmy 
od samego początku. Pomocne nam były natomiast wzory zagraniczne, 
głównie francuskiej szkoły Ernesta Labrousse’a. Wkrótce wytworzyło się 
i u nas środowisko historyków zajmujących się problematyką społeczną. 
Profesor d r Witold Kula zaczął prowadzić seminarium na Uniwersytecie 
Warszawskim poświęcone tej tematyce; również w Instytucie Historii 
PAN powstał zespół zajmujący się badaniami nad społeczeństwem.

, Jako przedmiot własnych badań wybrał sobie Pan wówczas warsticę 
W) społeczeństwie polskim bardzo specyficzną —  inteligencję.

Łączyło się to z dyskusyjnym charakterem  tematu. Rozpoczęta przez 
prof. Józefa Chałasińskiego dyskusja o polskiej inteligencji dotyczyła 
w zasadzie wszystkich niemal elementów: jej rodowodu, roli, struktury, 
dziejów. Namiętności, które dyskusja budziła, świadczyły o ważkości 
tematu. Bo rzeczywiście — przecież właśnie inteligencja w końcu XIX 
wieku przejęła przywódczą rolę w polskim społeczeństwie (nie ma no
woczesnego ruchu politycznego, w którym by jej przedstawiciele nie 
odgrywali czołowej roli). Inteligencja była także tą warstwą, która pie
lęgnowała świadomość narodową, której przypadła w udziale ważna 
rola w kształtowaniu narodowej kultury.

Ale warstwa ta była wewnętrznie bardzo zróżnicowana. W jednej 
ze swych prac cytuje Pan nawet wypowiedź drastycznie określającą 
zróżnicowanie w obrębie tej grupy: „tyle różnic m iędzy jedną rangą 
a drugą, jakich nie ma między panem a fornalem”.

Właśnie problem wewnętrznego zróżnicowania inteligencji był jed
nym z zagadnień, które badałem i przedstawiłem w swej pracy o struk
turze inteligencji.

W naszej rozmowie padało słowo „struktura” użyte także w tytu le  
Pana książki (która stała się podstawą habilitacji w 1964 roku). Co ono 
w zasadzie oznacza?

Pojęcie ,,s truktury” (w odniesieniu do całego społeczeństwa lub grup 
społecznych) rozumiane jest bardzo szeroko. Dotyczy ono z jednej stro
ny składu społecznego, badane są więc liczbowo proporcje według naj
różnorodniejszych kryteriów: sytuacji materialnej (wysokości dochodu 
i struktury  wydatków), zawodu, wykształcenia, narodowości, wyznania
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itd. Z drugiej strony ważne są dane dotyczące wzajemnych stosunków 
między grupami społecznymi a także istotna jest obserwacja zachodzą
cych w  społeczeństwie zmian. Należy więc odpowiedzieć na pytanie, 
jak zbudowane było społeczeństwo, jak  funkcjonowało i w jakim kie
runku ewoluowało. Oczywiście, należy uchwycić w ogólnym obrazie 
społeczeństwa dane dotyczące specyfiki kultury  różnych klas i warstw  
społeczeństwa, ich stylu życia, modelu awansu społecznego czy ogólno
społecznej hierarchii prestiżu. W społeczeństwie o znacznych kontrastach 
ważne jest także zagadnienie występujących między klasami sprzecz
ności. Określenie tak szeroko pojętej ,,s truk tu ry” społecznej jest istotne 
przy badaniu ruchów politycznych; znając bowiem społeczne zaplecze 
tych ruchów łatwiej można rozwiązać szereg zagadek dotyczących ka
riery  niektórych programów, a klęski innych, łatwiej odpowiedzieć na 
pytanie, dlaczego historia p>olityczna Polski międzywojennej przybrała 
właśnie taki kształt. A swoją drogą zastanawiający niezmiernie jest 
fakt, że tą samą drogą poszła w tam tym  czasie historia innych państw 
Europy środkowej i południowo-wschodniej...

Czyżby przyczyna podobieństwa dziejów tkw iła m iędzy innym i w  zbli
żonej' strukturze społecznej?

Na pytanie to odpowiedzieć mogą tylko badania porównawcze doty
czące historii tych krajów.

W ten sposób „doszliśmy” do Pana obecnej junkcji w  Instytucie  
Historii PAN: Kierownika Zakładu Dziejów Powszechnych X IX  i X X  
w ieku oraz Kierownika Pracowni Historii Europy Środkowej i Wschod
niej (w ramach tego Zakładu).

I do trzeciego etapu badań (zarówno moich, jak i wielu innych przed
stawicieli naszego ,,średniego” pokolenia historyków). Właśnie badania 
porównawcze, które pozwalają na obserwację historii własnego kraju  
na szerszym tle, m ają — jak sądzimy — najwięcej walorów poznaw
czych. Dlatego organizacja tych badań u nas a także nawiązanie ścisłej 
współpracy połączonej ze stałą wymianą doświadczeń z historykami 
innych krajów  (przede wszystkim tych krajów, z którym i wiąże nas 
wspólnota dziejów) uważam za jeden z najważniejszych celów mojej 
naukowej działalności.
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SYLWETKI BIBLIOTEKARZY

JOLANTA W OJASIEWICZ

PRACA Z KSIĄŻKĄ DO MOJA PASJA...

Nie zawsze ktoś, kto podjął pracę nie ze świadomego wyboru, ale zmuszony 
zaistniałymi okolicznościami, jest z niej zadowolony. W przypadku Pani J a n i 
s z e w s k i e j ,  kierownika Biblioteki Miejskiej w Kraśniku Fabrycznym, jest 
zupełnie inaczej. Pani Basia nie wyobraża już sobie, że mogłaby pracować gdzie 
indziej niż w bibliotece. Pasjonuje ją praca z książką i czytelnikami zarówno 
dorosłymi, jak młodzieżą szkolną, o której mówi „kochane dzieci”.

Państwo Janiszewscy zamieszkali na stałe w Kraśniku Fabrycznym w maju 
1958 roku. Zamieniwszy ukochane rodzinne miasto — Warszawę na maleńkie 
wówczas osiedle. Pani Basia czuła się nieszczęśliwa i chciała wracać tam, gdzie 
została najbliższa rodzina, znajomi i samo miasto, do którego nie raz jeszcze w ra
cała myślą w ciągu pierwszych lat pobytu w Kraśniku Fabrycznym. O pozostaniu 
w miasteczku zadecydowało mieszkanie i ciekawa praca, którą otrzymał mąż.

Tak się zaczęło. 1 listopada 1958 roku Pani Basia rozpoczęła pracę w bibliotece. 
Sytuacja wówczas nie była wesoła — niewielka ilość książek zamkniętych w sza
fie, reszta księgozbioru — rozproszona. Początki działalności też były niezwykle 
trudne, tym bardziej że środowisko zaczęło się dopiero kształtować i zmieniać 
swój charakter z wiejskiego na miejski. Wraz z rozbudową Kraśnickiej Fabryki 
Wyrobów Metalowych napływali nowi pracownicy. Biblioteka zyskiwała nowych 
czytelników. W pierwszych latach działalności z biblioteki korzystało niewiele 
ponad 100 osób; jednak liczba czytających wzrastała i w roku 1969 wynosiła już 
856 osób.

Większość czytelników przejawia dużą aktywność i nie poprzestaje na czytaniu 
książek, lecz uczestniczy także w wielu akcjach organizowanych przez Bibliotekę, 
takich jak konkursy czytelnicze, zgaduj-zgadule, quizy.

W zależności od tematyki i ważności zagadnienia Pani Basia przygotowuje 
większe lub mniejsze imprezy, a jest ich naprawdę dużo. Bywa i tak, że w ciągu 
miesiąca są przeprowadzone dwie imprezy, którym zwykle towarzyszą wystawki 
ciekawych książek, aktualne i ślicznie wykonane gazetki, jak też spotkania z cie
kawymi- ludźmi. Niezwykła łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi sprawia, 
że współpraca z aktywem czytelniczym, z organizacjami i pokrewnymi placówkami 
układa się bardzo dobrze.

Z pełną aprobatą patrzą władze miejskie na poczynania Pani Basi i doceniając 
jej wysiłki w prowadzeniu prac kulturalno-oświatowych starają się w miarę 
możliwości ułatwić jej tę pracę. Ostatnio Prezydium Miejskiej Rady w Kraśniku 
Fabrycznym przeznaczyło 10 tysięcy złotych na nagrody dla uczestników konkur
sów w roku 1970. Pani Basia odwdzięcza się swoim władzom organizowaniem 
imprez na temat miasta i regionu, propagujących wiedzę i kulturę, uczących 
młodzież cenić pracę i zdobycze ludowej władzy.

Kraśniccy uczestnicy wielu konkursów inicjowanych przez województwo nie
jednokrotnie zajmowali pierwsze miejsca w eliminacjach wojewódzkich. Jedna- 
z czytelniczek Biblioteki Miejskiej, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie 
„Z kulturą na ty”, pojechała na wycieczkę zagraniczną na Węgry. Czytelnicy 
z Kraśnika Fabrycznego zajęli też pierwsze miejsce w wojewódzkich eliminacjach 
konkursu „Szlakiem walki Ludowego Wojska Polskiego”.

Do tradycji miasta należy też organizowanie tzw. „pochodów książek” w czasie 
trwania Dni Oświaty, Książki i Prasy. Barwny korowód sunie wtedy przy dżwię-
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kach orkiestry ulicami miasta. Maluchy i uczniowie klas starszych, dopingowani 
przez rodziców i entuzjastów działalności kulturalno-oświatowej, starają się jak 
najwierniej odtworzyć dzieje bohaterów książkowych, pokazać dorobek naszych 
pisarzy i tradycje naszej kultury.

Opracowanie scenariuszy imprez, ułożenie pytań, pomoc uczestnikom i przygoto
wanie materiałów, gromadzenie dokumentacji, wycinków i wiele innych spraw 
zajmuje wiele czasu. Trzeba też -książki opracowywać, dbać o ich estetyczny 
wygląd, o porządek na półkach. Tym bardziej, że sytuacja lokalowa jest trudna.

Jak to się dzieje, że Pani Basia ma na to wszystko czas? Tajemnica tkwi w tym, 
że nie oddziela godzin pracy od reszty dnia; dla niej bardzo często praca nie 
kończy się po upływie przepracowanych siedmiu godzin. Bywa, że wraca do domu 
bardzo późno, ale zawsze uśmiechnięta i mająca dość siły, by podjąć obowiązki 
domowe, których jak każda kobieta ma oczywiście dużo. W domu czeka także 
na nią syn Robert, którego bardzo kocha. Praca, dom, miasto i jego mieszkańcy 
są treścią życia Pani Basi. Kocha rodzinę, kocha pracę, a o małym miasteczku 
w województwie lubelskim mówi, że to jej miasto.

A N N A  BA Ń K O W SK A

PODRÓŻE DALEKIE A DOSTĘPNE

O książkach serii „Naokoło świata”
„Gipsy Moth okrąża świat” — opowieść Francisa Chichestera o samotnej wy

prawie wokół ziemskiego globu, wydana przez Państwowe Wydawnictwo „Iskry” 
w maju 1970 r., była s e t n ą  pozycją w serii „Naokoło świata”, zapoczątkowanej 
w 1956 r. książką Johna Hunta „Zdobycie Mount Everestu”. Od jubileuszu upły
nęło więc już trochę czasu i przybyło parę nowych tomików, które — jak wska
zują doświadczenia Wydawcy i sieci Icsięgarskiej — czytelnicy wykupują „na 
pniu” (przeciętny nakład wynosi 30—40 tys. egzemplarzy). Oczywiście, przyzwy
czajenie i tradycja odgrywają tu swoją rolę, a „Naokcrfo świata” ukazujące się 
już czternasty rok w niezmienionej koncepcji i szacie graficznej uczciwie sobie 
na nie zapracowało. W rezultacie czytelnik sięgając po jeden, z białych „Iskro
wych” tomików (bardzo udana obwoluta Janusza Grabiańskiego) wie dokładnie, 
na co może liczyć. Powodzenie serii jest więc wynikiem trafnie ustalonych i kon
sekwentnie realizowanych założeń.

Brzmi to szalenie prosto, lecz w praktyce wcale nie jest takie łatwe, a w po
czątkowym okresie było przedsięwzięciem pionierskim. „Naokoło świata”, które
go inicjatorem (dziś — konsultantem literackim) był red. Zbigniew S t o l a r e k ,  
ówczesny kierownik Redakcji L iteratury Reportażowej (taka wyodrębniona re
dakcja istnieje tylko w „Iskrach”) — startowało w 1956 r. jako pierwsza repor
tażowa seria o świecie. Za granicą ten gatunek literatury przeżywał swój złoty 
okres, u nas należało go dopiero czytelnikom przybliżyć i stworzyć klimat takie
go zainteresowania, który w rezultacie zachęciłby i polskich autorów do wzięcia 
go na swój warsztat pisarski. Z perspektywy blisko czternastu lat można, nawet 
z ołówkiem w ręku, stwierdzić, że to wstępne założenie o podstawowym znacze
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niu zostało uwieńczone pełnym sukcesem: wśród 100 tomików serii 54 stanowią 
pozycje przekładowe, 46 wyszło spod pióra autorów polskich. Jest to stosunek 
równowagi znakomitej, zwłaszcza gdy się zważy, że ambicją wydawcy jest w łą
czenie do serii każdej książki, która czy to ze względów poznawczych, czy też 
dła swoich wartości literackich stała się bestsellerem literatury światowej. Dla 
przykładu, czytelnicy „Naokoło świata” otrzymali m. in. takie doskonałe m eryto
rycznie i literacko książki, jak „Zielone wzgórza Afryki” Ernesta Hemingwaya, 
niezapomnianą „Wyprawę Kon-Tiki” i „Aku-Aku” Thora Heyerdala, „Różę wia
trów” — zapiski z dalekich podróży szwedzkiego podróżnika i pisarza A rtura 
Lundkvista, „W jaskiniach Pierre Saint-M artin” badacza wygasłych wulkanów 
Harouna Tazieffa, „Zdobycie bieguna południowego” Roalda Admundsena”, „Wy
prawę Orinoko-Amazonka” Alaina Gheerbranta, uroczą „Moją lwią rodzinę” Joy 
Adamson itd.

Kontakty „Iskier” z wydawcami zagranicznymi są bardzo szerokie; najściślej
sze z przedstawicielami Francji, Skandynawii, krajów  anglosaskich. Natomiast 
w doborze tematyki serii zielone światło dano przede wszystkim młodym, mało 
znanym państwom Trzeciego Świata — afrykańskim, azjatyckim, południowoame
rykańskim, przesuwając na drugą pozycję bliższą, a więc silą rzeczy bardziej 
spopularyzowaną tematykę europejską. .Zresztą i ona — jeśli tylko wartościowa 
i „nie ograna” na dotychczasowym dorobku — znajduje bez trudu miejsce w serii, 
której yv sposób bezwzględny przyświeca tylko jedna zasada: wyjść naprzeciw 
ludzkiej ciekawości świata, zaspokoić naturalną tęsknotę za odrobiną egzotyki, 
ułatwić rozszyfrowywanie „białych plam” na mapie, przekazać dostępną wiedzę 
o tradycjach, dążeniach, problemach odmiennych pod różnymi szerokościami ge
ograficznymi i w różnych warunkach społecznych. Mało kto z nas może odbywać 
dalekie podróże,, wielu za nimi tęskni, niemal każdy dzięki pomocy bystrych 
i wrażliwych pośredników relacjonujących swoje podróżnicze doświadczenia ma 
szansę myślowego i duchowego wyrwania się z ciasnych opłotków własnej co
dzienności i śledzenia pasjonujących przemian, jakie dokonują się w świecie.

Kierownik Redakcji L iteratury Reportażowej red. Krystyna Goldbergowa pi
sała swego czasu z okazji jubileuszu omawianej serii:

,,N a sze  in ic ja ty w y  w y d a w n icze  m ia ły  przed e w szy stk im  n a  ce lu  p rzy b liżen ie  do c z y te l
n ik ów , szczeg ó ln ie  m ło d y ch  (bo ta c y  są w  p ierw szy m  rzęd zie  ad resa ta m i k sią żek  „ isk ro 
w y c h ” ) ty ch  różn orak ich  i z ło ż o n y c h  p rob lem ów  a także  ty c h  zw y k ły c h  i  co d z ien n y ch  
sp r a w ,-ja k im i ży ją  na co  dzień  lu d z ie  pod w sz y stk im i szero k o śc ia m i g eo g ra ficzn y m i. D la 
teg o  też  p rzy  w y b o rze  ty tu łó w  d u ży  n a c isk  k ła d liśm y  na ich  w artość  p ozn aw czą  w  jak  
n ajszerszy m  teg o  sło w a  zn aczen iu . S tąd w ie le  p o zy c ji m a n ie ja k o  za  k a n w ę ta k ie  d z ie 
d z in y  w ied zy , ja k  e tn o g ra fia , e tn o lo g ia , a rch eo lo g ia , h isto r ia  czy  n a u k i p rzyrod n icze . O czy
w iśc ie . w ą tk i te  są śc iś le  zesp o lo n e  z  a k c ją , fa b u łą  rep ortażu , tak  że  n iera z  — czy ta ją c  op is  
d ra m atyczn ych  przeżyć au tora  w  g łę b i d żu n gli, na bezdrożach  p u sty n i, w  c za s ie  m orsk ich  
sz to rm ó w  czy  burz śn ieg o w y c h  — zap om ina  s ię  n iem a l o pt>pularnonaukpw-ym  a sp ek cie  
k sią żek  serii.

W alka z  przyrod ą , p o k o n y w a n ie  tru d n o śc i p rzek ra cza ją cy ch , jak  m o g ło b y  s ię  w yd aw ać, 
w y trzy m a ło ść  cz ło w iek a  — zn a la z ły  n a jp e łn ie jsz y  w y raz w  trzech  n u rtach  ser ii:  m a ry n i
s ty czn y m , a lp in is ty czn y m  i p o la rn y m ”.

W tym miejscu z satysfakcją wolno stwierdzić, że spośród ośmiu książek alpi
nistycznych cztery, i to najwyższej rangi — zostały napisane przez autorów pol
skich: praca zbiorowa „Burza nad Alpami”, „Wysoko w Andach” Jana Dorawskie- 
go — nestora polskiego alpinizmu, „Komin pokutników” Jana Długosza i „Biała 
Góra” Adama Skoczyłasa. Na te  znakomite książki pada niestety smuga cienia: 
Jan Długosz zginął w górach, podobnie jak współautor „Burzy nad Alpami” — 
człowiek wielkiego serca i uroku, taternik, alpinista, kompozytor Wawrzyniec 
Żuławski; Adam Skoczylas zmarł przedwcześnie. Wielka przygoda to nie tylko 
hazard, szaleńcza odwaga, igranie z nieznanem, to również — a może przede
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wszystkim — szkoła charakteru, umiejętność narzucenia sobie ogromnej dyscy
pliny wewnętrznej, a w potrzebie — posunięte do granic ryzyka za cenę własnego 
życia — koleżeństwo i solidarność.

Wśród listy autorów innych wydanych w serii książek polskich znajdujemy 
doskonale znane nazwiska polskich reporterów. Ich poczet otworzyć musi oczy
wiście nestor i „król” tego gatunku Melchior Wańkowicz, który wydal tu  swój 
am erykański tryptyk „Siadami Kolumba”. Po parę książek wydali Olgierd Budre
wicz („Sygnały z trzech kontynentów”, „13 wiz” i in.), Kazimierz Dziewanowski 
(„Archanioły i szakale”, „Mój Kolega czarownik”); publikowali reporterskie rela
cje Zbigniew Stolarek, Mirosław Azembski, Krzysztof Baranowski, Wiesław No
wakowski, Janusz Wolniewicz. Wydawnictwo nie ogranicza się jednak do prze
kazywania doświadczeń reporterów  profesjonalistów. Szuka, choć nie bez tru d 
ności, innych nazwisk i innych doświadczeń. Cytuję znów za red. Goldbergową:

„M ało je s t  k s ią że k  p o lsk ic h  r e p o rteró w  p o św ię c o n y c h  d łu ższem u  p o b y to w i w  d an ym  
ktraju. P rzy czyn a?  B ardzo  p rosta . N ie  sta ć  n a s b y ło  p o  p ro stu  n a  finansO'W anie ta k ic h  
w y p ra w . A u to rzy  zd an i są je d y n ie  n a  w y ja z d y  p raso w e, k tó r e  ze  w zg lęd ó w  zrozu m ia ły ch  
o g ran icza ją  s ię  co  n a jw y ż e j do k ilk u  m ie s ię c y . A b y  w y p e łn ić  tę  lu k ę , szu k a m y  ,.ta le n 
tó w ” w śród  ty c h , k tó rzy  z ra c ji sw e g o  za w o d u  p rzeb y w a li za gran icą  la t k ilk a ; szu k a m y  
ta le n tó w  w śród  n ie p r o fe sjo n a lis tó w : lek a rzy , in ż y n ie r ó w  i ek o n o m istó w . I — trzeba  p rzy 
zn ać —' p o szu k iw a n ia  te  są o w o cn e . W łaśn ie  z  teg o  k ręg u  w y w o d zą  s ię  ta k ie  k sią żk i, jak  
np. ,,M onganga zn a czy  le k a r z ” p ióra dok tora  W ies ła w a  N a s iło w sk ie g o , k tó ry  w ie le  la t sp ę 
d z ił w  K ongo, czy  ,,T u lib  w śród  n o m a d ó w ” dok tora  B ogd an a  S zczyg ła , k tó r y  z k o le i leczy ł  
c h o ry ch  w  A lg e r ii .”

Nie można oczywiście ominąć wydanych w „Naokoło świata” książek polskich 
pisarzy-podróżników starszej generacji — Aliny i Czesława Centkiewiczów, Mie
czysława Lepeckiego, Wacława Korabiewicza — etnografa i lekarza. Reprezento
wane są zatem w gronie autorskim różne profesje, generacje i problemy po to, 
aby przy zachowaniu wszystkich indywidualnych odrębności wypływających z wa
runków, w jakich gromadzono tworzywo książki, z temperamentu, stylu i wy
czulenia autorów na różne problemy — służyć celowi, a ściślej trzem celom, jakie 
książki z serii „Naokoło św iata” pragną spełniać — i możemy to stwierdzić 
z przekonaniem — spełniają: dostarczenie czytelnikowi możliwie dużej i wartoś
ciowej porcji wiedzy o świecie; podsunięcie mu wzorów wychowawczych, nie 
wysnutych z rozważań teoretycznych, lecz sprawdzonych w konfrontacji z fak ta
mi i wreszcie umożliwienie dobrej rozrywki, jaką daje każda dobra, ciekawa, od
słaniająca nowe horyzonty książlca.

Dla wielu stałych, i dawnych czytelników serii są to walory już dobrze znane 
i cenione przez nich tak, jak na to zasługują, lecz co roku przychodzą do biblio
tek nowi, młodzi ludzie, którzy dopiero zaczynają, często dosyć niepewnie, szukać 
tam  własnych ścieżek. Warto, bardzo warto zachęcić ich do dalekich podróży po 
nieznanych kontynentach — przy lekturze białych „iskrowych” tomików dostęp
nych dla każdego. A później... któż może przewidzieć, jak .zakiełkuje wcześnie 
posiane ziarno?

SPIS  K SIĄ Ż E K  SERII „NAO K O ŁO  ŚW IA T A ” W YDANY CH  W LA T A C H  1956 — 1970

1. Joh n  H u n t — Z d o b y c ie  M ount E-
v erestu

2. J a ro s ła w  P o to c k i — N a sz la k a ch  i b ez
d rożach  A lask i

3. H aroun T a z ie ff  — W ja sk in ia ch  P ie rre
S ain t-M artin

5. E rie  L u n d q v ist — W d żu n g li B orn eo
6. T hor H ey erd ah l — W ypraw a K o n -T ik i 
7 .. A ndrzej K ru cz

k o w sk i — L is ty  sp o d  rów n ik a
8. T e n z ig  — U lm an  — C złow iek  E verestu
9. L ou is Carl i J o 

4. J erzy  R os — In d y jsk ie  w ęd ró w k i sep h  P e tit — T e fed est
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10. J ó z e f  H en

11. R oald  A m u n d - -
sen

12. H ans S ch o m - -
b u rgk

13. L iv  B a lsta d

14. S v e r r e  H o lm sen  -
15. C la u d ie  F a y e in  —
16. O lg ierd  B u d re- - 

w icz
17. A la in  B om b ard

18. W acław  K o ra b ie-  
w ic z

19. S ta n is ła w  J a g ie ł-  - 
sk i

20. L éo  V a len tin
21. Z o fia  J e ż e w sk a  -

22. P a u l-E m il V ictor  -
23. Piraca zb io ro w a
24. M ario  M arr et

25. A n d rzej U rb an - - 
czy k

26. T hor H ey erd a h l -
27. H a lin a  B ie liń sk a  -
28. R u d o lf  L u sk a c
29. W o jc iech  D w o r- - 

czy k  i  L eszek  D u -  
lem b a

30. A lb er t M ah u zier -

31. M a u rice  P a try

32. R om an B r a tn y
33. R o lf  B lo m b erg
34. E rn est H em in - - 

g w a y
35. J e n s  B jerre
36. M iro sła w  A zem b -  

sk i
37. J a cq u es  ' C h ega-  

ray
38. M au rice  H erzog  -
39. P e te r  F r e u c h e n  -

40. J ea n -F ra n ço is  
W alter'

41. T ad eu sz  M ak are
w ic z  i R om an  
T r ech c iń sk i

42. Osa J o h n so n

43. Jan  K n o th e

44. W a lery  O sipow

45. Z b ig n iew  S to la -  ■ 
rek

46. A la in  G h eerb ran t -

47. Jan  D o ra w sk i

- S k ro m n y  c h ło p ie c  w  
h a rem ie

- Z d o b y cie  b ieg u n a  
p o łu d n io w e g o

-  T ę tn o  a fr y k a ń sk ie j  
p u szcz y

- P od  b ieg u n em  k w it 
n ą  k w ia ty

-  P o lin e z y js k i p asa t  
A l H ak im a

-  S y g n a ły  z trzech  
k o n ty n e n tó w

-  D o b ro w o ln y  ro zb i
tek

-  K w a h er i
-  L a m h rettą  przez I-  

ta lię
-  C z ło w iek -p ta k

Ze S fin k se m  w  c z te 
ry  o c z y

-  B a n q u ise
-  B u rza  nad  A lp am i
-  S ie d m iu  lu d z i w śród  

p in g w in ó w
-  T ra tw ą  przez  B a ł-  

y tk
-  A k u -A k u
-  P o to m k o w ie  T elia
-  R ew ir  bez g ran ic
-  P od róż za trzy  g ro 

sze

-  W- k raju  k a n g u ró w

-  K a ja k iem  przez A- 
fr y k ę

-  N ie sp o k o jn e  tro p y
-  Z ło to  i a n a k o n d y
-  Z ie lo n e  w zgórza  A- 

fr y k i
-  O sta tn i lu d o żercy

-  M ala v ita

-  H a w a je
-  A n n a p u m a
-  P rzyg o d a  w  A r k ty 

ce
-  A fry k a ń sk a  w łó c z ę 

ga

H alo, S p itsb erg en !  
P o ślu b iła m  p rzy g o 
dę
N ied a łek o  D a m a sz
ku

■ S y b e r y jsk ie  d ia 
m en ty
P odróż do w ie lk ie -  ' 
go  p atata
W yp raw a O rinoko— 
A m azon k a

■ W ysok o  w  A n d ach

48. K aare G u lb ran -
sen — P o  z ło te  runo

49. O lgierd B u d re-
w icz — 13 w iz

■50. A lin a  1 C zesław — K ieru n ek A n ta rk -
C e n tk ie w ic z o w ie tyda

51. P ie r r e R am b ach  ■— Od B om b aju d o P a t-
ta rk a iu

52. A le k sy T r ie szn i-
k o w — W o k o w a ch lo d u

53. Z b ig n iew  S to la - — C zerw o n e  o c z y  m a-
rek sk i

54. U ri H anizelka i
M iro sła w  Z lk -  
m und

55. R aym on d  M au- 
fra is

56. K aren  B lix e n

57. M aria S ten
58. J a ro s la v  V avra

59. B e n g t D a n ie lsso n
60. J ea n  M alau rie

61. J e r z y  L ich o d z ie -  
je w sk i

62. W a cła w  K orab ie-  
w icz

63. G érard P é r io t

64. Jan  D łu g o sz
65. P e r c y  H. F a w 

cett
66. S ta n is la w  H ad y- ■ 

n a
67. R obert C. R uark - 
68 W iesła w  N o w a 

k o w sk i

69. J o y  A d am son
70. K rzy sz to f  B ara

n o w sk i
71. O lg ierd  B u d re

w icz
72. J o h n  C a ld w ell
73. K a zim ierz  D z ie -  • 

w a n o w sk i
74. B rie  C o llier
75. A dam  S k o o zy ia s ■
76. M ie c z y s ła w  L e-  

p eck i
77. B ern a rd  G orsk y  ■
78. J ó z e f  L enart

79. B ogd an  S z c z y g ie ł —

80. K a zim ierz  D z ie 
w a n o w sk i

81. C olin  M. T u rn -  
b u li

82. O lg ierd  B u d re
w icz

83. T o n y  SauLnier
84. W alter B o n a tti

Za Sreb rn ą  R zeką  '

Z ie lo n e  p iek ło  
P o ż e g n a n ie  z A fr y 
ką
D ia lo g  z C oa tlicu e  
A fr y k a ń sk ie  w ę 
d ró w k i

■ Z tr a tw y  na tra tw ę
— O statn i k ró lo w ie  

T h u le

— P ia sk ie m  w  o czy

S a fa r i M ingi
■ P rzez  n o c  w ie lk ic h  

d rzew
K om in  P o k u tn ik ó w

■ S ia d a m i In k ó w
' N a p odbój k o n ty 

n e n tu
R óg m y śliw e g o

■ L ena p ły n ie  na p ó ł
noc

• M oja lw ia  rodzina

■ H obo

■ R ó w n o ieżn ik  zero
■ D esp era ck i rejs
■ A r c h a n io ły  i sz a 

k a le
■ N ad  rzeką  b ob rów
• B ia ła  Góra

■ N ik n ą c y  św ia t  
- M oana
■ P o rtre t  z d ia m e n 

tó w
T u b ib  w śród  n o m a 
d ów
Mój k o leg a  cza ro w 
n ik

— L e śn i lu d z ie

— P o zła ca n a  d żu n gla
— P a p u a si
— M oje gó ry
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' SS. M elch ior  W ań k o—  
w io z

88. W acław  K orab ie-
K icz  —

87. W ie s ła w  N a s ilo w  — 
sk i

S8. M elch ior  W ań k o
w ic z  —

89. A lfred  L a n s in g  —
90. S ta n is ła w  M iar-

k o w sk i • —
91. K rzy sz to f  B ara-----

n o w sk i
92. P ie r r e  P fe f fe r  —
93. J a n u sz  W o ln ie -----

w łcz

A tla n ty k —P a c y fik

D o T im b u k tu  
M on gan ga zn a czy  
lek a rz

K rólik  i o cea n y  
E n d u ran ce

B u ru b ah ajr  
K ap itan  K uk

B iw a k  na B o rn eo  
W k ra in ie  z ło ta  i 
to te m ó w

94. M elch ior W ańko- — W p ęp k u  A m ery k i
w icz

95. M arshall — L u d zie  p y ln e g o  sz la 
ku

96. L e ch  N łek ra sz — P ó łm isk iem  przez
A tla n ty k

97. D ou g las L o c k -
w ood — Ja, A u stra lijczy k

98. Roimuald K araś — K u m ys na deser
99. A rtur L u n d k v ist — Róża w ia tró w

100. F ran cis C h ich e- — ,,G ip sy  M oth” ok rą 
ster ża św ia t

101. W acław K ora b ie-
w icz — S ło ń c e  na arabach

102 Joan n a Z a d rO 'W -
sk a — N ie  zab iłam  s ło n ia

103. D ariu sz B o g u ck i — Is la n d zk i rejs

JE R Z Y  CZARNOCKI

PRZEGLĄD NOWOŚCI LITERATURY TURYSTYCZNEJ (1967—1970)

Omówiony poniżej zestaw wybranych pozycji literatury  turystycznej (przewod
niki oraz albumy krajoznawcze) pomyślany został jako uzupełnienie do wydanego 
w  1966 r. przez Bibliotekę Narodową w Warszawie poradnika bibliograficznego pt. 
„Wzdłuż i wszerz Polski”. Poradnik ten, mający za zadanie zapoznać czytelnika 
z możliwie pełnym wykazem publikacji o charakterze turystyczno-krajoznawczym 
(przewodniki, monografie, albumy) dotyczących ogółu regionów naszego kraju, 
objął wszystkie dostępne pozycje z tej dziedziny wydane w okresie lat 1960—1966. 
W  ciągu blisko 4 lat minionych od tego czasu ukazało się wiele nowych opracowań, 
w  tym kilkanaście dotyczących regionów zupełnie dotąd nie omawianych oraz ta 
kich, które posiadały uprzednio bądź jedynie dawno zdezaktualizowane już, bądź 
też tylko fragmentaryczne, cząstkowe omówienia. Poświęcone są one przede 
■wszystkim takim  terenom jak: urozmaicony i interesujący dla turysty obszar wo
jewództwa rzeszowskiego z partiam i górskimi Beskidu Niskiego, Bieszczadów, 
Podgórza Karpackiego i Roztocza; zupełnie niemal dotąd nie omawiany rejon 
Śląska Opolskiego (woj. opolskie); Mazury i historyczna Warmia z całym Pojezie
rzem Mazurskim (woj. olsztyńskie), wreszcie rozległe, urozmaicone krajobrazowo 
i szczególnie bogate w zabytki a pozbawione uprzednio całościowych omówień ob
szary województw bydgoskiego, poznańskiego i szczecińskiego. Niniejszy zestaw 
■obejmuje przede wszystkim te właśnie najbardziej istotne dla turysty publikacje 
(przewodniki i albumy krajoznawcze — łącznie 21 pozycji) wybrane z ogółu no
wości literatury turystycznej wydanych w latach 1967—1970. Ułożone są one w po
rządku nawiązującym do naturalnego układu regionów turystycznych Polski 
(podobnie jak w poradniku ,,Wzdłuż i wszerz Polski’’): najpierw  omówienia do
tyczące partii górskich na południu kraju  (ze wschodu na zachód), następnie 
«obszarów stanowiących domenę turystyki nizinnej na północy, poczynając od wo
jewództwa olsztyńskiego a kończąc na szczecińskim.

KŁOS STANISŁAW. Województwo rze
szowskie. Przewodnik. W-wa 1969 SiT 
s. 477, mapa.

Pierwsza wstępna część przewodnika 
zawiera m. in. ogólny zarys dziejów zie

mi rzeszowskiej oraz interesujący opis 
reliktów oryginalnej sztuki ludowej po
zostałych po zamieszkujących dawniej 
teren Rzeszowszczyzny grupach ludności: 
Bojkach, Łemkach i Łasowiakach. W
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drugiej szczegółowej części' przewodnika 
czytelnik znajdzie obszerny opis miasta 
Rzeszowa i jego zabytków, a następnie 
dokładne opisy 22 tras turystycznych (sa
mochodowych i kolejowych) po całym 
obszarze województwa. Pierwsze z nich 
to odcinki głównej arterii przelotowej : 
Rzeszów—Kraków i Rzeszów—Przemyśl. 
Dalsze trasy prowadzą przez region Kot
liny Sandomierskiej, rejon Nadsania 
i Roztocza (północno-wschodnia część 
województwa), przez Pogórze Karpackie 
(trasa Gorlice—Krosno—Ustrzyki Dolne), 
Beskid Niski i na koniec przez Biesz
czady. Osobno omówione zostały szlaki 
piesze po partiach górskich Beskidu Nis
kiego, Bieszczadów, Pogórza oraz Nadsa
nia i Roztocza (m. in. piękny szlak przez 
rezerwat „Szumów” w puszczy Solskiej). 
Tekst uzupełniają szkicowe plany miast 
oraz mapki poszczególnych turystycznych 
regionów’ województwa, m. in. doliny 
rzeki Tanew w Roztoczu (rezerwat „Szu
mów”), okolic Krosna (rezerwat skalny 
,,Prządki”) oraz partii górskich Beskidu 
Niskiego i Bieszczadów. W zakończeniu 
wykaz schronisk i stacji turystycznych na 
obszarze województwa. Do przewodnika 
załączono mapę turystyczną województ
wa rzeszowskiego, z naniesionymi ozna
czeniami m. in. ważniejszych szlaków 
turystycznych, zabytków architektury, 
rezerw’atôw przyrody oraz schronisk 
PTTK.

KRYGOWSKI WŁADYSŁAW. Beskidy: 
Beskid Niski. Pogórze Cieżkowićkie 
(część wschodnia) i Pogórze Strzyżowsko- 
-Dynowskie (część zachodnia) W-wa 1967, 
SiT s. 428, mapa.

Część 3 opracowanego przez tegoż sa
mego autora i wydawanego sukcesywnie 
w ciągu lat 1965—1970 4-tomowego (cz. 
1 i 2 zob. w poradniku bibliograficznym 
,,Wzdłuż i wszerz Polski”) przewodnika po 
kolejnych partiach Beskidów polskich (po
suwając się z zachodu na wschód). Część 
3 omawia obszar Beskidu Niskiego (od 
przełęczy Tylickiej do Łupkowskiej) oraz 
sąsiadujących z nim od północy: zachod
niej części Pogórza Ciężkowickiego 
i wschodniej Strzyżowsko-Dynowskiego. 
We wstępnej, ogólnej części przewodnika

autor charakteryzuje m. in., położenie 
i ukształtowanie oraz świat roślinny 
i zwierzęcy Beskidu Niskiego — jedne
go z najbardziej malowniczych i dzikich 
po Bieszczadach pasm górskich w Polsce. 
Omawia też w zarysie dzieje tego regio
nu i jego interesujące zabytki (liczne 
drewniane cerkiewki i stylowe zagrody 
wiejskie pozostałe po zamieszkałej tu 
dawniej ludności łemkowskiej). Część 
szczegółowa przewodnika zawiera ob
szerne opisy pieszych szlaków turystycz
nych po poszczególnych partiach Beski
du i Pogórzy oraz wiodących do nich 
tras samochodowych i kolejowych. Tekst 
uzupełniają liczne objaśniające rysunki 
panoram górskich. Na uwagę zasługują 
też zamieszczone w przewodniku opisy 
historycznych, bogatych w zabytki miast 
i osad na omawianym obszarze, uzupeł
nione ich planami (Grybów, Gorlice, 
Jasło, Krosno, Biecz, zamek w Odrzy- 
koniu i in.). Wykaz, schronisk i stacji 
turystycznych PTTK. Mapa turystyczna 
Beskidu Niskiego i Pogórza.

CZARNOWSKI ADAM [fot.], SOBAŃSKI 
MARIAN [tekst]. W Beskidzie Niskim. 
W-wa 1968 Wydawn. Interpress, s. 143, 
tabl. +  MARIAN SOBAŃSKI. Informa
tor turystyczny, s. 23.

Album krajoznawczy. Zamieszczone 
(częściowo barwne) zdjęcia eksponują nie 
uwiecznioną dotąd dostatecznie w innych 
opracowaniach urodę krajobrazu Beskidu 
Niskiego, zwłaszcza licznych tu  jeszcze, 
podobnie jak w Bieszczadach, zakątków 
dzikiej, w pierwotnym stanie zachowanej 
przyrody. Zdjęcia uzupełnia krótka część 
słowna zawierająca m. in. zarys dziejów 
regionu oraz jego historycznych, boga
tych w zabytki miejscowości ze starym 
Bieczem na czele. W załączonym od
dzielnie informatorze turystycznym znaj
dujemy zwięzłe opisy samochodowych 
oraz pieszych szlaków turystycznych w  
rejonie Beskidu ' Niskiego. Uzupełnia je  
szkicowa mapka omawianego terenu.

RĄB JAN. Iwonicz Zdrój, Rymanów 
i okolice. W-wa 1968 SiT s. 114.

Przewodnik zapoznaje szczegółowo 
z dwoma popularnymi, nie mającymi
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uprzednio osobnych omówień miejsco
wościami wczasowo-uzdrowiskowymi w 
paśmie Beskidu Niskiego. Autor omawia 
też ich najbliższe okolice obejmujące 
szczególnie malownicze partie Beskidu 
(m. in. opisy szlaków wycieczkowych do 
skalnego rezerwatu „Prządki”, do ruin 
w  Odrzykoniu i do muzeum-dworku Ma
rii Konopnickiej w Żarnowcu). Tekst 
uzupełniają plany Iwonicza i Rymanowa 
oraz szkicowa mapka okolic.

KRYGOWSKI WŁADYSŁAW. Beskidy: 
Bieszczady i Pogórze Strzyżowsko-Dy- 
nowskie (część wschodnia). W-wa 1970, 
SiT, s. 448, mapa.

Czwarta i ostatnia część opracowanego 
przez Wł. Krygowskiego przewodnika po 
Beskidach polskich. Autor omawia tu 
pasmo Bieszczadów stanowiące najdalej 
na wschód wysuniętą partię górską w 
Polsce (od przełęczy Łupkowskiej do 
granicy z ZSRR) oraz rozciągającą się 
na północ od nich (nad Sanem) wschod
nią część Pogórza Strzyżowsko-Dynow- 
skiego. Zapoznając ogólnie we wstępnej 
części przewodnika z ukształtowaniem 
powierzchni oraz światem roślinnym 
i zwierzęcym regionu, podkreśla on wy
jątkowe piękno zachowanej w pierwot
nym stanie przyrody bieszczadzkiej. Au
to r poświęca też sporo miejsca opisowi 
cennych zabytków architektury tego re
gionu, a mianowicie unikalnych w kraju 
cerkiewek bieszczadzkich. W części 
szczegółowej przewodnika znajdujemy na 
wstępie obszerne opisy miast i osad po
łudniowej części województwa rzeszow
skiego (Jarosław, Przemyśl, Przeworsk, 
Łańcut, Lesko, Zagórz, Ustrzyki Dolne, 
Dynów i in.), położonych wzdłuż kole
jowych i autobusowych dróg dojazdo
wych w Bieszczady (łącznie opracowane 
32 trasy). Autor zapoznaje następnie do
kładnie z turystycznymi szlakami pieszy
mi (łącznie 303) w samych Bieszczadach 
obejmującymi, najdziksze partie tych 
gór, oraz na Pogórzu Strzyżowsko-Dy- 
nowskim. Uzupełniają je objaśniające ry
sunki panoram górskich. Szczegółowy 
wykaz schronisk turystycznych. Ogólna 
mapa turystyczna Bieszczadów, z nanie
sionymi szlakami turystycznymi.

NYKA JÓZEF. W Gorcach. Wwa 1968 
Wydawn. Interpress, s. 142, tabl. +  In
formator turystyczny, s. 15.

Album krajoznawczy. Bogaty zestaw 
(częściowo barwnych) zdjęć ukazuje pięk
no górskiej przyrody Gorców oraz za
chowanych w tym regionie zabytków 
oryginalnej architektury góralskiej 
(drewnianych kościołów i zagród wiej
skich). Zdjęcia uzupełnia tekst słowny 
o charakterze krótkiej monografii krajo
znawczej (charakterystyka regionu pod 
względem geograficznym, ogólny zarys 
dziejów) oraz załączony do albumu infor
mator turystyczny zawierający krótkie 
opisy samochodowych i pieszych szla
ków wycieczkowych po obszarze Gor
ców wraz ze szkicową mapką omawia
nych okolic. Album należy traktować ja 
ko pozycję uzupełniającą do wydanego 
w 1965 r. przez tegoż autora szczegółowe
go przewodnika po Gorcach (zob. porad
nik bibłiograficzny „Wzdłuż i wszerz 
Polski” poz. 56).

PACZKOWSKI ANDRZEJ. Zakopane 
i okolice. Wwa 1968 SiT, s. 122.

Przewodnik zawiera nowe, zaktualizo
wane opracowanie Zakopanego i regionu 
zakopiańskiego. W pierwszej jego części 
autor daje ogólny zarys dziejów miasta, 
a zwłaszcza stopniowego procesu jego 
przekształcania się z dawnej wsi góral
skiej we współczesny wielki ośrodek 
wczasowo-kulturalny. Zapoznaje też 
z ciekawymi obiektami wzdłuż 3 specjal
nie opracowanych tras zwiedzania. W 
drugiej części przewodnika znajdujemy 
krótką charakterystykę budowy geolo
gicznej, klimatu oraz świata roślinnego 
i zwierzęcego regionu tatrzańskiego, na
stępnie zaś szczegółowe omówienie szla
ków wycieczek pieszych (łącznie 22 tra 
sy) poprzez najpiękniejsze partie gór 
z wysunięciem na czoło mniej dotąd 
znanych ich fragmentów. Tekst uzu
pełniają: szkicowy plan Zakopanego, 
mapka okolic oraz objaśniające rysunki 
panoram tatrzańskich. Przewodnik jest 
przeznaczony przede wszystkim dla osób 
-nie znających dotąd Tatr.
BAŁŁABAN JERZY, MICHALAK STA
NISŁAW, PSZCZYŃSKI KORNELIUSZ.
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Województwo opolskie. Przewodnik.
Wwa 1967 SiT, s. 261, ilustr., mapa.

We wstępie do przewodnika autor cha
rakteryzuje ogólnie środowisko geogra
ficzne regionu oraz zapoznaje z dzieja
mi Śląska Opolskiego eksponując na plan 
pierwszy wielowiekową walkę ślązaków 
z niemczyzną, zwłaszcza zaś okres ostat
nich poAvstah śląskich w latach 1919— 
—1921. Zapoznaje też pokrótce z boga
tym folklorem ziemi opolskiej. W części 
szczegółowej zamieszczony został opis 
Opola (dzieje i zabytki) oraz wychodzą
cych z tego miasta tras turystycznych 
przede wszj’stkim samochodowych), prze
biegających m. in. poprzez wszystkie hi
storyczne i bogate w zabytki miasta i o- 
sady ziemi opolskiej (Brzeg, Byczyna, 
Racibórz, Głogówek, Niemodlin, Nysa, 
Paczków i in.). Autor zaznajamia w mia
rę obszernie z historią oraz z poszczegól
nymi, godnymi zwiedzenia objektami 
każdej z tych miejscowości (stare gotyc
kie kościoły, średniowieczne obwarowa
nia miejskie, renesansowe zamki i pałace 
książąt śląskich). Załącza też ich plany. 
W zakończeniu przewodnika krótkie opi
sy wodnych (kajakowych) szlaków rzeką 
Odrą i Kanałem Gliwickim oraz opis 
osobno dla turystów opracowanego szla
ku śladem śląskich powstań wiodących 
m. in. d o , poświęconego powstańcom 
mauzoleum na Górze św. Anny. Całość 
uzupełnia ogólna mapa turystyczna woje
wództwa opolskiego.

Z uwagi na brak innych szczegółowych 
opracowań dotyczących Śląska Opolskie
go, przewodnik stanowi podstawową po
zycję dla wszystkich turystów pragną
cych bliżej zapoznać się z tym regionem.

ARCZYŃSKI ŚTEFAN [fot.], WALCZAK 
WOJCIECH [tekst]. W Sudetach Kłodz
kich. Wwa 1969 Wydawn. Interpress, s. 
141, tabl., barwn. 12 -t- Informator tury
styczny, s. 35. Cykl albumów krajoznaw
czych „Przez Polskie Ziemie”.

Wydawnictwo o charakterze na wpół 
albumu, na wpół krótkiej monografii 
krajoznawczej, poświęcone Ziemi Kłodz-_ 
kiej. Autor tekstu charakteryzuje rzeźbę 
terenu oraz świat roślinny i zwierzęcy 
regionu kłodzkiego, podkreślając jego

w ybitne,. przyciągające turystę walory 
krajobrazowe. Omawia też w  syntetycz
nym zarysie dzieje tej części Śląska za
poznając równocześnie z licznyrni tutaj, 
cennymi zabytkami architektury (przede- 
wszystkim barokowej) zachowanymi w- 
poszczególnych miastach i osadach. 
W zakończeniu zapoznaje pokrótce z po
pularnymi miejscowościami uzdrowisko
wymi tego regionu (Kudowa, Polanica, 
Lądek-Zdrój i in.).

Tekstowi towarzyszy bogaty zestaw- 
pięknych (częściowo barwnych) zdjęć- 
krajobrazów i obiektów zabytkowych. Do- 
albumu załączono osobno opracowany in
formator turystyczny z krótkimi opisami- 
samochodowych i pieszych tras wyciecz
kowych po Ziemi Kłodzkiej, a zwłaszcza 
po szczególnie atrakcyjnych dla turysty 
partiach górskich tego regionu (Góry 
Stołowe ze słynnymi skalnymi labirynta
mi, Góry Bialskie z rezerwatem pusz
czańskim, Góry Bystrzyckie, Orlickie,. 
pasmo nieżnika Kłodzkiego i in.). Uzu
pełnia je szkicowa mapka omawianych- 
okołic. W zakończeniu wykaz schronisk,, 
stacji turystycznych i campingów w Zie
mi Kłodzkiej.

Album zapoznaje z regionem parokrot
nie już omawianym, niemniej jako po
zycja z nowego cyklu wydawniczego, 
z uwagi przy tym na rzeczowość i zwięz
łość opracowania oraz piękne zdjęcia- 
,wart jest zalecenia turystom.

ARCZYŃSKI STEFAN, STEC TADEUSZ.. 
W Karkonoszach. Wwa 1969 Wydawn. 
Interpress, s. 138, ilustr. +  Informator 
turystyczny, s. 41. Cykl albumów krajo
znawczych „Przez Polskie Ziemie”.

Opracowany w identycznym układzie- 
co poprzedni album-monografia poświę
cony zachodniej części Sudetów, czyli 
Karkonoszom (charakterystyka świata- 
roślinnego, zwierzęcego, ogólny zarys, 
dziejów, w tym wzmianki o pierwszych 
polskich podróżnikach i turystach przy
bywających w Karkonosze, opisy zabyt
ków architektury). Efektowne zdjęcia 
krajobrazów. W załączonym do albumu 
informatorze turystycznym krótkie opisy: 
Jeleniej Góry, Karpacza i Szklarskiej Po
ręby oraz wychodzących z tych dwit
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ostatnich miejscowości szlaków tury
stycznych w góry (m. in. na szczyt Śnież
ki oraz na Szrenicę). Szkicowa mapka 
omawianego regionu.

STEĆ TADEUSZ. Karpacz i okolice. Ko
wary, Sosnówka, Borowiec, Podgórzyn, 
Przesieka. Wyd. 2 Wwa 1968 SiT, s. 181, 
mapa.

Przewodik poświęcony jest położonej 
u stóp Karkonoszy, jedej z popularniej
szych miejscowości wczasowo-turystycz
nych Dolnego Śląska. Autor zapoznaje na 
wstępie z dziejami Karpacza oraz z przy
rodą otaczającego regionu górskiego. 
W części szczegółowej daje dokładny 
opis miasta oraz wychodzących zeń szla
ków • turystycznych po okolicy. Przewod
nik zawiera też krótkie opisy są ied- 
nich, mniejszych ośrodków wczasowych, 
rozrzuconych malowniczo w podgórskiej 
dolinie Karkonoszy, jak: Sosnówka, Bo- 
rowice, Podgórzyn, Przesieka i in., a tak
że wiodących z nich lokalnych szlaków 
turystycznych w góry. Tekst uzupełnia 
szkicowa mapka regionu.

KOWALSKI WACŁAW. Województwo 
olsztyńskie. Przewodnik. Wwa 1969 SiT, 
s. 322, ilustr., mapa.

W’e wstępie do przewodnika autor za
poznaje ogólnie ze środowiskiem geogra
ficznym na obszarze wojewôdztw'a olsz
tyńskiego, z aktualnym stanem gospodar
czym i kulturalnym tego regionu oraz 
specjalnie ze stanem jego zagospodaro
wania turystycznego. Daje tu również 
krótki zarys dziejów ziemi Warmińsko- 
-Mazurskiej od czasów najdawniejszych 
po rok 1945, eksponując na czoło związki 
jej z Polską na przestrzeni wieków. O- 
mawia też bogate i liczne na tym obsza
rze zabytki architektury sakralnej i ob
ronnej (kościoły, zamki pokrzyżackie). 
Zasadnicza szczegółowa część przewod
nika poświęcona została dokładnemu za
poznaniu pod względem turystyczno-kra
joznawczym z całym obszarem woje
wództwa olsztyńskiego. Czytelnik znaj
dzie tu opisy dostępnych samochodo
wych, pieszych i częściowo wodnych 
(statkiem) szlaków turystycznych po 
wspomnianym terenie (łącznie 43 trasy).

opracowanych w myśl zasady omówienia 
najpierw stolicy województwa — Olszty
na i jej najbliższych okolic, a następnie 
wzdłuż promieniście wychodzących stąd 
głównych dróg i ich bocznic — wszyst
kich pozostałych regionów Mazur i War
mii. Autor uwypuklił tu okolice i m iej
sca najbardziej interesujące dla turysty, 
jak szczególnie bogata w zabytki, zwią
zana w przeszłości z Polską ziemia W ar
mińska, przepiękny krajobrazowo szlak 
ciągnących się przez Puszczę Piską Wiel
kich Jezior Mazurskich czy też położone 
na drugim, zachodnim krańcu woje
wództwa malownicze Pojezierze Iławskie. 
W zakończeniu przewodnika skrótowe 
omówienie szlaków kajakowych po dwu 
głównych rzekach mazurskich: Krutyni 
i Drwęcy. Całość uzupełnia szczegółowa 
mapa turystyeżna województwa ołsztyń- 
skiego z oznaczeniami m. in. szlaków 
turystycznych, rezerwatów przyrody, o- 
biektów zabytkowych, schronisk i stacji 
PTTK. Z uwagi na niedostatek innych 
opracowań dotyczących województwa 
olsztyńskiego, przewodnik ma podstawo
we znaczenie dla wszystkich pragnących 
dokładniej zapoznać się z tym regionem.

Województwo Bydgoskie. Przewodnik. 
Oprać, zbiorowe pod red. ALEKSANDRY 
FLICIŃSKIEJ-BOROWICZ. [Aut. JAN 
SZCZEPKOWSKI i in.] Wwa 1967 SiT, 
s. 416, ilustr., mapa.

W części wstępnej przewodnik zawiera 
m. in. charakterystykę wchodzących w 
skład województwa poszczególnych od
rębnych regionów geograficznych, jak: 
Pojezierze Kaszubskie (południowa 
część). Wysoczyzna Krajeńska, obszar 
Borów Tucholskich, Pojezierze Chełmiń
skie, Pojezierze Dobrzyńskie, Wysoczyzna 
Gnieźnieńska, Wysoczyzna Kujawska 
i in. Zawiera też ogólny zarys dziejów 
tych, zróżnicowanych również i pod 
względem historycznym, obszarów leżą
cych na dawnym pograniczu Polski 
i' państwa Krzyżackiego (Kujawy, Pomo
rze). We wstępie zapoznają również au
torzy z zachowanymi na tym obszarze 
unikalnymi w Polsce zabytkami archi
tektury romańskiej (kościoły w . Krusz
wicy, Inowrocławiu, Mogilnie) oraz nie
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mniej cennymi z okresu gotyku (zamki 
pokrzyżackie na Pomorzu, monumentalne 
kościoły Torunia, Chełmna, Chełmży i in
nych miast). W części szczegółowej prze
wodnika we wstępie znajdujemy do
kładny opis Bydgoszczy, a następnie 
innych m iast i osad województwa wzdłuż 
wychodzących promieniście z jego sto
licy tras samochodowych i kolejowych 
(łącznie 67 głównych i bocznych szła- 
ków). W łiczbie tej znajduje się również 
obszerny opis dawnej stolicy Pomorza — 
Torunia i jego, zaliczających się do rzę
du najcenniejszych w Polsce, zabytków 
architektury. Tekst uzupełniają plany 
omawianych miast oraz szkicowe mapki 
szczególnie atrakcyjnych pod względem 
turystycznym regionów, m. in. okolic je
zior : Charzykowskiego, Ostrowskiego 
i Gopła, odcinka rzeki Wdy poprzez Bory 
Tucholskie oraz okolic prasłowiańskiej 
osady w  Biskupinie. W zakończeniu prze
wodnika krótkie wykazy 19 pieszych oraz 
wodnych (kajakowych) szłaków tury
stycznych po obszarze województwa. 
Ogólna mapa turystyczna.

Chełmno. Przewodnik. Oprać, zbiorowe 
[Aut.; KAZIMIERZ FABER i in.]. Gdy
nia 1967 Wydawn. Morskie, s. 110, ilustr.

Autor poradnika zapoznaj e szczegóło
wo z dziejami przede wszystkim zaś 
z cennymi zabytkami architektury histo
rycznego Chełmna nad Wisłą — stolicy 
dawnej ziemi Chełmińskiej. Omawia m. 
in. szczególnie piękne i okazałe kościoły 
gotyclde, z monumentalnym kościołem 
farnym zaliczanym do najcenniejszych 
budowli sakralnych na Pomorzu oraz im
ponujący renesansowy ratusz miejski. 
Przewddnik zawiera również krótkie opi
sy wycieczek po malowniczych okolicach 
miasta. Tekst uzupełniają zdjęcia, plan 
Chełmna oraz szkicowa mapka powiatu 
chełmińskiego.

JASKOWIAK FRANCISZEK. Wojewó
dztwo poznańskie. Przewodnik. Wwa 1967 
SiT, s. 319, mapa.

Wstępna, pierwsza część przewodnika 
zawiera ogólny zarys dziejów ziemi

Wielkopolskiej od czasów prehistorycz
nych po rok 1945, charakterystykę zacho
wanych na tym obszarze szczególnie 
cennych dla kultury narodowej zabytków 
architektury romańskiej, z okresu po
czątków państwa polskiego, oraz budow
nictwa renesansowego i barokowego, na 
końcu zaś omówienie bogatej kultury lu
dowej tego centralnego regionu Polski. 
W części drugiej, szczegółowej autor za
w arł dokładne opisy 75 tras wycieczko
wych (kolejowych, samochodowych, pie
szych) po obszarze województwa opraco
wanych wzdłuż głównych dróg wycho
dzących promieniście z Poznania oraz 
odchodzących od nich lokalnych bocz
nych szlaków. Autor zapoznaje zwłaszcza 
dokładnie z położonymi na nich histo
rycznymi, bogatymi w zabytki miastami 
i osadami ziemi wielkopolskiej, takimi 
jak: Gniezno, Kalisz, Szamotuły, Leszno, 
Gostyń, Rydzyna, Kórnik, Rogalin i in., 
zamieszczając zarazem szkicowe plany 
wszystkich wymienionych miejscowości. 
W jednym wypadku sięga również poza 
granice województwa poznańskiego oma
wiając położone na przedłużeniu tzw. 
„szlaku piastowskiego”, a wchodzące już 
w skład województwa bydgoskiego 
Strzelno oraz Kruszwicę. Osobny, obszer
ny fragm ent tekstu poświęcony został 
stolicy województwa — Poznaniowi (za
rys dziejów miasta, opisy zabytków i cie
kawych obiektów). W przewodniku za
mieszczone są również uzupełnione szki
cowymi mapkami krótkie omówienia pie
szych szłaków turystycznych po obsza
rze Wielkopolskiego Parku Narodowego 
(kompleks lasów w okolicach Poznania), 
a także po bogatych w jeziora i lasy 
okolicach Międzychodu i Sierakowa (Po
jezierze Międzychodzko-Sierakowskie) o- 
raz Wolsztyna. Całość uzupełnia szczegó
łowa mapa turystyczna województwa 
poznańskiego z naniesionymi oznaczenia
mi dróg, rezerwatów przyrody, obiektów 
zabytkowych oraz campingów, schronisk 
i stacji turystycznych PTTK.

ŁĘCKI WŁODZIMIERZ. Nad środkową 
Notecią. Chodzież. Pila. Trzcianka. 
Czarnków. Przewodnik. Poznań 1967 Wy
dawnictwo Pozn., s. 265, ilustr. mapa.
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Przewodnik poświęcony jest jednemu 
z najbardziej urozmaiconych pod wzglę
dem krajobrazowym zakątków Wielko
polski, jaki stanowi tzw. Szwajcaria Cho- 
dzieska, czyli Czarnkowska (liczne jezio
ra wśród lasów i morenowych wzgórz). 
Opisany tu region obejmuje tereny nad 
środkową i częściowo dolną Notecią na 
północnych krańcach województwa poz
nańskiego. We wstępie do przewodnika 
ogólna charakterystyka środowiska geo
graficznego, zarys dziejów regionu oraz 
informacja o schroniskach i stacjach tu 
rystycznych na omawianym terenie. W 
części szczegółowej opisy miast: Chodzie
ży, Piły, Trzcianki i Czarnkowa oraz sa
mochodowych i pieszych szlaków wy
cieczkowych po okolicy. W zakończeniu 
przewodnika krótki wykaz szlaków ko
larskich i wodnych (po Noteci i okolicz
nych jeziorach). Całość uzupełnia ogólna 
szkicowa mapa turystyczna regionu. 
(Zob. omawiający pobliskie obszary prze
wodnik tego samego autora pt.: „Poje
zierze Międzychodzko-Sierakowskie” za
mieszczony w poradniku „Wzdłuż 
i wszerz Polski’’ — poz. 148).

KORCZ WŁADYSŁAW. Zielona Góra 
i okolice. Poznań 1970 Wydawn. Pozn., 
s. 79.

Autor przewodnika zapoznaje ze stoli
cą oraz przyległymi do niej partiami wo
jewództwa zielonogórskiego (województ
wo to nie ma dotąd ogólnego przewodni
ka po całym obszarze). Omawia m. in. 
dzieje Zielonej Góry — miasta znanego 
zwłaszcza z występującej tutaj od czasów 
średniowiecza unikalnej w Polsce upra
wy winorośli oraz zaznajamia z poszcze
gólnymi obiektami miasta (wzdłuż spe
cjalnie ułożonych tras zwiedzania). Prze
wodnik zapoznaje również z miejscowoś
ciami podmiejskimi oraz z pobliskimi hi
storycznymi miastami województwa po
łożonymi na dawnym pograniczu Śląska 
i Marchii Brandenburskiej (Nowa Sól, 
Bytom Odrzański. Sława, Kożuchów, 
Świebodzin), w tym ze znaym ośrodkiem 
wypoczynkowym mieszkańców Zielonej 
Góry położnym nad pobliskim, wielkim 
jeziorem Sławskim. ’W zakończeniu prze
wodnika wykaz miejskich linii autobu

sowych, hoteli oraz schronisk i stacji tu
rystycznych PTTK w Zielonej Górze 
i pozostałych wspomnianych miastach.

KRAJNIK JAN I. Ziemia Międzyrzecka 
i Swiebodzińska. Przewodnik. Poznań 
1968 ’Wydawn., Pozn., s. 95, ilustr., mapa.

Przewodnik omawia obszar powiatów 
międzyrzeckiego i świebodzińskiego obej
mującego wschodnią część województwa 
zielonogórskiego (na pograniczu Ziemi 
Lubuskiej i Wielkopolski). We wstępie 
ogólny opis środowiska geograficznego 
regionu oraz zarysy dziejów ziem: Mię
dzyrzeckiej i Swiebodzińskiej (wraz 
z charakterystyką obiektów zabytko
wych) — stanowiących w przeszłości od
rębne regiony położone po obu stronach 
przebiegającej po tym obszarze granicy 
pomiędzy Polską a. Marchią Branderbur- 
ską. W szczegółowej części przewodnika 
opisy Międzyrzecza i Świebodzina (histo
ria, zab.ytki) oraz rozpoczynających się 
z tych miast samochodowych i pieszych 
szlaków wycieczkowych. Wiodą one prze
ważnie wzdłuż kolejnych jezior rozcią
gającego się tutaj malowniczego Pojezie
rza Lubuskiego (północno-wschodnia je
go część) oraz rzeki Obry. Przewodnik 
zawiera również krótki opis pięknego, 
znanego z urozmaiconych widoków szla
ku wodnego (kajakowego) Obrą i oko
licznymi jeziorami ze Zbąszynia do 
Skwierzyny. Tekst uzupełnia szkicowa 
mapka szlaku.

PISKORSKI CZESŁAW. Województwo 
szczecińskie. Przewodnik. Wwa 1966 SiT 
s. 290, ilustr., mapa.

We wstępnej części przewodnika autor 
daje m. in. ogólny zarys dziejów Pomo
rza Szczecińskiego stanowiącego niegdyś 
trzon niezależnego państwa książąt za
chodniopomorskich. Zapoznaje też zara
zem z wyjątkowo na tym obszarze licz
nymi i cennymi zabytkami budownictwa 
sakralnego i obronnego (monumentalne 
gotyckie kościoły, mury, i bramy miej
skie). Szczegółowa część przewodnika 
zawiera ogólny opis Szczecina (zabytki 
i ciekawsze obiekty, m. in. port szczeciń
ski), a dalej opisy łącznie 26 głównych 
i lokalnych tras wycieczkowych (samo
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chodowych i pieszych) po obszarze całe
go województwa. Tekst uzupełniają pla
ny Szczecina i innych miast oraz szki
cowe mapki specjalnie interesujących 
pod względem turystycznym regionów 
(Knieja Bukowa pod Szczecinom, okolice 
wielkiego jeziora Miedwie, Wyspa Wo
lin, Góry Krzymowskie nad Odrą). Wy
kaz schronisk i stacji turystycznych 
PTTK. Do przewodnika załączono ogólną 
mapę turystyczną województwa szcze
cińskiego.

PISKORSKI CZESŁAW. Ziemia Myśli- 
borska. Przewodnik. Poznań 1968 Wy- 
dawn., Pozn., s. 136, mapa.

Przewodnik poświęcony jest należące
mu do bardziej atrakcyjnych pod wzglę
dem turystycznym, a nie mającemu do
tąd osobnego, wyczerwującego opracowa
nia regionowi województwa szczecińskie
go, jaki stanowi położone w południowo- 
-zachodniej jego części malownicze Poje
zierze Myśliborskie. Autor zapoznaje 
z zabytkami głównych, historycznych 
miast tego regionu: Myśliborzem i Bar
linkiem (gotyckie kościoły, bramy i mu- 
ry obronne) oraz omawia urozmaicone, 
samochodowe i piesze szlaki wycieczko
we po okolicy, wiodące tutaj głównie

przez lasy i wzdłuż licznych jezior. Do 
przewodnika załączono turystyczną mapę 
powiatu myśliborskiego.

CZERNER MARIAN. Wybrzeże Pomorza 
Zachodniego. Przewodnik. Poznań 1967, 
Wydawn., Pozn., s. 195.

Przewodnik omawia szczegółowo po
pularny, nadmorski szlak po wybrzeżu 
Pomorza Zachodniego, ciągnący się od 
Łeby aż do Świnoujścia (obszar woje
wództwa koszalińskiego i szczecińskiego) 
oraz położone na nim miasta-porty, osa
dy rybackie i miejscowości wczasowo- 
-turystyczne (m. in. Łeba, Ustka, Darło
wo, Mielno, Kołobrzeg, Trzebiatów, Ka
mień Pomorski, Międzyzdroje, Świnoujś
cie). Autor zaznajamia obszernie m. in, 
z dziejami oraz zabytkami tych w więk
szości mających za sobą bogatą histo
ryczną przeszłość miejscowości. Zwraca 
też uwagę na szczególnie atrakcyjne dla 
turysty odcinki nadmorskie szlaku (m. in. 
pasmo wydm w okolicy Łeby, obszar 
pobliskiego słowińskiego parku narodo
wego, malownicze wybrzeża wyspy Wo
lin). Tekst uzupełniają szkicowe mapki 
szlaku. Przewodnik zawiera też dodat
kowo opis położonego w głębi lądu Ko
szalina.

IZABELLA STACH ELSK A

NOWE KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Przegląd miesięczny

Dla najmłodszych czytelników wydano 
trzy nowe zbiorki łatwych, w’dzięcznych 
wierszyków o różnorodnej tematyce: 
HELENY BECHŁEROWEJ Poziomkowy 
kraj (W-wa 1970 NK, zł 22.—) z ilustra
cjami Wilkonia, BOGDANA BRZEZIN- 
SKIEGD Opowiem ci bajeczkę (Kraków 
1970 Wyd. Lit., zł 20.—) z ilustracjami 
Mikulskiego i ANNY KAMIEŃSKIEJ 
W królestwie Plastelinii (W-wa 1970 
.,Ruch”, zł 22.—) z ilustracjami Anity 
Paszkiewicz. Wszystkie te pozycje zali
czymy do działu N, poziomu I.

Prozę dla najmłodszych reprezentują 
dwie nowości: CLAUDE AVELINE 
O lwie, który lubił tylko truskawki 
(W-wa 1970 NK, zł 16.—) z ilustracjami 
Olgi Siemaszko (jedno z uroczych fanta- 
styczno-realistycznych opowiadań fran
cuskiego autora, wydańe osobno w ładnej 
serii „Moje Książeczki”) i CZESŁAWA 
JANCZARSKIEGO Zaczarowane kółko 
(W-wa 1970 NK, zł 29.—), książka, w któ
rej ulubieniec dzieci Miś Uszatek, dzięki 
zaczarowanemu kółku, podróżuje po 
świecie. Przygody Misia wśród Eskimo
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sów. Murzynów i Indian zilustrował 
pięknie Zbigniew Rychlicki. Obie pozy
cje — dział N, poziom I.

Nieco starszym dzieciom (8—10-letnim) 
spodoba się (wydana we Francji po raz 
pierwszy w 1833 roku) czarodziejska 
i poetyczna baśń CHARLES’A NODIER 
Skarb z Poletka Bobu i Kwiat Groszku 
(W-wa 1970 NK, zł 17.—), ilustrowana 
przez Wiesława Majchrzaka. Jej bohater, 
piękny młodzieniec znaleziony jako dzie
ciątko przez ubogich staruszków, stał się 
dumą i podporą przybranych rodziców 
oraz mężem czarodziejskiej księżniczki. 
Poziom II, dział B.

Przygody w krainie chryzantem ANNY 
ŚWIRSZGZYŃSKIEJ (Kraków 1970 Wyd. 
Lit., zł 30.—), długa baśń japońska, na
pisana poetycką prozą przeplataną wier
szami, interesująca i ładna, dostępna dla 
■dzieci 8—10-letnich, to nowy tytuł, ale 
stara pozycja. W roku 1960 wydana była 
pod tytułem „O małej Obie, najlepszej 
siostrzyczce na świecie”. Treść i ilustra
cje — bez zmian. Poziom II, dział B.

Książka ROBERTA STILLERA Mały, 
płowy rekin. Baśń hawajska (W-wa 1970 
„Ruch”, zł 23.—) to napisana prozą inte
resująca, egzotyczna baśń o złych i dob
rych rekinach i o ich -«falkach albo przy
jaźniach z ludźmi. Ilustracje kolorowe 
Rechowicza w jego znanym stylu, okład
ka twarda. Dła dzieci około 9—'11-let- 
nich, poziom II, dział B.

Dzieciom, które wolą historie „praw
dziwe” spodoba się opowiadanie MARII 
KOWALEWSKIEJ Czarny Pazur z Dzi
kiej Dżungli (W-wa 1970 „Ruch”, zł 10.—) 
o dzieciach z trzeciej klasy, którym wy
powiada wojnę tajemniczy Torro, prowa
dzący też, jak się później okazuje, akcję 
„Niewidzialnej ręki”. Książka łatwa, 
o akcentach dydaktycznych i wyraźnym 
druku, dla dzieci 9—lO-letnich, poziom 
II, dział O.

Dla dzieci korzystających z książek III 
poziomu trudności ukazało się również 
kilka nowych pozycji. Najdalej w przesz

łość sięga EWA NOWiYCKA, znana nam 
już z książki Szubad żąda ofiary. Nowa 
jej powieść historyczna to Ursa z krainy 
Urartu (W-wa 1970 NK, zł 17.—), wy
dana w „Klubie Siedmiu Przygód”, rów
nie interesująca, wartościowa poznawczo 
i pełna tajemniczości jak poprzednia. Jej 
bohaterem jest młody Ursa, książę pod
bitego przez Assurbanipała kraju Urartu, 
zabrany jako zakładnik do Asyrii, który 
po wiełu dramatycznych przygodach 
szczęśłiwie powraca do rodzinnej krainy 
i zdobywa serce pięknej Siduri. Powieść 
o nieco zawiłej akcji, przeznaczona dla 
dzieci od 13 lat, poziom III, dział H.

Nasz dom w ZOO ANTONINY ŻA
BIŃSKIEJ (W-wa 1970 „Czyt.”, zł 20.—) 
to pierwsze zbiorowe wydanie znanych 
opowiadań „Rysice”, „Dżołly i spółka” 
i „Borsunio”. Dwa pierwsze opowiadania, 
o rysiczkach, hience i innych zwierzę
tach hodowanych w domu dyrektora Ża
bińskiego, mówią o czasach przedwojen
nych, trzecie kończy się wybuchem woj
ny 1939 r. i zagładą ŻOO. Wszystkie na
pisane są bardzo dobrze, z uczuciem, 
i pięknie ilustrowane przez Rozwadow
skiego. Wartościowa lektura dla dzieci 
10—13-letnich. Dział Z, poziom III.

Książka WANDY ZAKRZEWSKIEJ 
Nasz dom (W-wa 1970 „Pax”, zł 30.—) 
to powieść o dzielnej i dobrej Jagódce, 
ęierotce wychowanej w małym sierociń
cu utrzymywanym z dobroczynności. 
Miała 13 lat gdy wybuch wojny i zwią
zane z tym wypadki sprawiły, że z podo
piecznej stała się opiekunką 9-ciorga in
nych sierot. Przez całe 6 lat okupacji, 
mimo licznych przygód i kłopotów, głodu 
i trosk, udawało jej się uchronić tę gro
madkę, Najstarsi chłopcy poszli do par
tyzantki, a przy końcu wojny do wojska 
polskiego. Po wojnie Jagódka ukończyła 
szkołę pedagogiczną i została pracownicą 
państwowego Domu Dziecka, gdzie 
wśród innych dzieci byli także najmłod 
si jej podopieczni z czasów wojny. Książ
ka ukazuje różne aspekty okupacyjnych 
losów Polaków, przedstawione są one 
jednak w sposób sentymentalny i trącący 
myszką. Literacko powieść jest dość sła
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ba, ale fabuła jej z pewnością spodoba 
się dziewczynkom około 12—14-łetnim,, 
poszukującym wzruszającyh książek dła 
dziewcząt. Ilustracje brzydkie, czcionka 
trochę za- mała, natomiast papier dobry 
i okładka twarda. Poziom III, dział P.

W książce NATALII ROLLECZSK 
Choinka z Monte Bello (W-wa 1970 NK, 
zł 12.—) spotykamy się z małym Kubą, 
bohaterem poprzednich książek tej au
torki: ,,Kuba znad morza Emskiego” 
(1968 r.) i „Wyspa San Flamingo” (1969 
r.), można jednak czytać książkę nie 
znając poprzednich. Rzecz rozgrywa się 
współcześnie w Polsce, a egzotyka w ty
tułach to tylko efekt fantazji Kuby. Tym 
razem przygody chłopca wiążą się 
z przygotowaniami jego rodziny do bar
dzo hucznych świąt Bożego Narodzenia, 
które m ają' być wyprawione zgodnie 
z tradycyjną polską gościnnością na cześć 
przyjazdu stryja z zagranicy. Książka 
jest literacko bardzo dobra, ma też pew
ne walory wychowawcze, jest łatwa, 
dostępna dla dzieci 10—42-łetnich. Akcja 
jest miejscami nieco nieprawdopodobna, 
ale to nie razi wobec satyrycznej kon
wencji powieści o rodzince, która jest 
prawdziwą koiekcją sympatycznych ory
ginałów. Przyjemne rysuneczki piórkiem, 
okładka miękka, obwoluta. Poziom III, 
dział P.

Książka EDWARDA KOPCZYŃSKIE
GO Egzamin łowiecki (Łódź 1970 Wyd. 
Łódzkie, zł 27.—) mówi o dalszych przy-; 
godach Jacka i Michała, znanych z ksią
żek ,.Kłusownik chodzi nocą” (1968 r.) 
i „Ślady na śniegu” (1969 r.). Chłopcy są 
już po maturze, zdają z powodzeniem 
egzamin łowiecki i zaczynają samodziel
nie polować. Szczęście sprzyja bardziej 
jednemu z nich, co naraża ich przyjaźń 
na bardzo ciężkie próby, wszystko jednak 
kończy się dobrze. Książka — tak jak 
i poprzednie — literacko jest marna, jest 
bardziej poradnikiem łowieckim niż po
wieścią. Spodoba się niektórym chłopcom 
około 13—14-letnim. Poziom III, dział 
Z łub P.

Książka ZBIGNIEWA NIENACKIEGO 
Nowe przygody pana Samochodzika

(W-wa 1970 NK, zł 18.—), wydana w 
,,Klubie Siedmiu Przygód”, to już piąty 
tom cyklu powieściowego o młodym hi
storyku sztuki, panu Tomaszu, posiada
czu niezwykłego samochodu-amfibii. Ten 
detektywlamator przeżywa tym rażem 
przygody na Mazurach, gdzie ■ ratuje 
piękną kolekcję zbiorów muzealnych, 
którą Niemcy pod koniec wojny zatopili 
razem z ciężarówką w jednym z jezior, 
a obecnie chciełi wyłowić i wywieźć. 
Książka interesująca, akcja żywa, cieka
we opisy mazurskich jezior, sporo humo
ru. Dla najstarszych dzieci i młodzieży, 
poziom III, dział P. '

Warto też zasygnalizować parę tłum a
czeń z języków obcych. Książka radziec
kiego autora ANATOIJJA ALEKSINA 
Bardzo straszna historia czyli powieść 
detektywistyczna, którą napisał Alik 
Detkin (W-wa 1970 „Iskry”, zł 15.—) za
wiera dwie współczesne powieści. Pierw
sza z nich mówi o przygodach grupy 
dzieci w szkole i na wycieczce. Na tle 
zabawnej akcji przygodowej, podanej 
w stylu satyrycznym, autor porusza po
ważne problemy związane z koleżeń
stwem i uczciwością. Druga to historia 
poważniejsza, podana w formie dzienni
ka 13-letniego chłopca, który, jako benia- 
minek rodziny, chroniony jest przed 
wszelkimi kłopotami, ale sam włącza się 
w życie sw'ych bliskich i chce nieść im 
pomoc. Stwierdza przy tym, że być do
rosłym to bardzo trudne. Obie powieści 
są interesujące, dobre literacko i w arto
ściowe wychowawczo. Pierwsza dostępna 
dla dzieci od 11 łat, druga będzie w pełni 
odczuta dopiero przez 13-latków. Poziom 
III, dział P.

Tłumaczona z angielskiego powieść oby
czajowo-sensacyjna PAMELI BROWN 
Zaułek Arlekina (Warszawa 1970 NK, 
zł. 15.—) ukazała się w „Klubie Siedmiu 
Przygód”. Akcja jej rozgrywa się w in
teresującej i oryginalnej scenerii, a mia
nowicie w prosperującej od 1790 roku 
londyńskiej firmie wytwarzającej stroje 
historyczne ' i rekwizyty dla teatrów. Do 
właścicieli tej firmy przyjechali na wa
kacje siostrzeńcy, trójka dzieci w wieku
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10—15 lat. Ich sensacyjne i ciekawie 
opisane przygody kończą się — oczywiś
cie — dobrze. Książka o żywej akcji, 
dowcipna, dostępna dla dziewcząt 
i chłopców 11—14-letnich. Poz. III, 
dział P.

Książka MICHAELA NOONANA Po
wietrzna taksówka (W-wa 1970 NK, zł 
12.—), tłumaczona z angielskiego, wyda
na w „Klubie Siedmiu Przygód”, to po
wieść przygodowo-krajoznawcza o au
stralijskim chłopcu, który chciał zostać 
pomocnikiem pilota powietrznej taksów
ki i w czasie pierwszego dnia praktyki, 
wzięty przez pilota na próbny lot, prze
żył interesujące przygody w powietrzu 
i na lądowiskach w różnych punktach 
kontynentu australijskiego. Książka łat
wa i ciekawa, zwłaszcza dla chłopców w 
wieku około 11—14 łat. Poziom III, 
dział Prz.

Dla najstarszych naszych czytelników 
rńamy również kilka interesujących no
wości. Zielona jarzębina. DANUTY OR
ŁOWSKIEJ (W-wa 1970 NK, zł 18.—) to 
współczesna polska powieść obyfczajowa. 
Akcja książki obejmuje jeden rok szkol
ny klasy I licealnej, wakacje i początek 
następnego roku, bohaterka ma lat 15, 
potem 16. Przeżywa różne problemy 
związane z nauką, z życiem koleżeńskim, 
wreszcie z pierwszą miłością. Chodzi do 
liceum w Piasecznie, bywa w Warszawie, 
a wakacje spędza nad jeziorem Charzy
kowskim. Książka zawiera sporo obser
wacji obyczajowych, napisana jest po
prawnie i ma pewne walory wychowaw
cze. Zainteresuje zwłaszcza dziewczęta 
około 13—16-letnie. Rysunki czarno-bia
łe B. Dutkowskiej dobre, okładka miękka. 
Poziom IV, dział P.

Dla naszych „młodzieńców” mamy no
wą książkę WIESŁAWA WERNICA 
Płomień w Oklahomie (W-wa 1970 ,,Czy
telnik”, zł 16.—), piąty tom cyklu (po
przednie tomy: „Tropy wiodą przez pre
rię”, „Szeryf z Fort Benton”, „Słońce 
Arizony” i „Colorado”). Akcja tego we
sternu rozgrywa się w XIX wieku w 
Kansas i Oklahomie, a bohaterowie.

dzielni westmani, Karol i Jan walczą 
wspólnie z Komańczami przeciw szajce, 
która rozpoczęła bezprawnie eksploatację 
ropy naftowej z ziemi przyznanej India
nom układem Waszyngtońskim. Po licz
nych komplikacjach i przygodach, w 
blasku pożaru szybu naftowego, walka 
kończy się triumfem sprawiedliwości. 
Książka literacko jest średnia, mniej cie
kawa niż poprzednie tomy, ale będzie 
czytana jako należąca do ulubionego ga
tunku. Okładka miękka, ilustracje Roz
wadowskiego bardzo dobre. W przygoto
waniu — tomy 6 i 7. Poziom IV, dział 
Prz.

Książka LECHA JĘCZMYKA Kroki w 
nieznane. Almanach fantastyczno-nauko
wy (W-wa 1970 „Iskry”, zł 30.—) to 
zbiór 29 nowel fantastyczno-naukowych, 
polskich i tłumaczonych, głównie z ro
syjskiego i angiełskiego. Nowele zgrupo
wane są w 2 częściach — w pierwszej 
tematyka kosmiczna (cywilizacje na in
nych planetach, goście z Kosmosu), w 
drugiej wynalazki przyszłości. Część 
trzecia książki to kilka wypowiedzi u- 
czonych i publicystów na temat rzeczy
wistych okoliczności wydarzeń dających 
natchnienie pisarzom (np. o tzw. meteo
rycie tunguskim) i na temat różnych hi
potez naukowych w stosunku do fantazji 
i literatury fantastyczno-naukowej. 
Książka jest ciekawa, niektóre nowele 
nawet bardzo ciekawe. Wydawnictwo 
zapowiada kontynuowanie almanachu. 
Okładka twarda. Dla najstarszych dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Poziom IV, dział 
Prz.

Książka EWY SZELBURG ZAREMBI
NY Pięknie być człowiekiem (W-wa 1970 
MON, zł 20.—) zawiera 80 wierszy, wy
branych z całokształtu twórczości przez 
samą pisarkę. Kryteria doboru to z jed
nej strony poziom (są dostępne dla dzie
ci starszych, 11—^15-letnich), a z drugiej 
tematyka — są to wiersze tzw. zaanga
żowane, o wymowie patriotyczno-spo- 
łecznej. Książka może być udostępniana 
miłośnikom poezji oraz wykorzystywana 
jako materiał repertuarowy do deklama
cji przy okazji różnych imprez biblio
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tecznych czy szkolnych. Wydana jest 
bardzo starannie, w płótnie i obwolucie, 
na dobrym papierze — ładna i warto
ściowa literacko pozycja. Zaliczymy ją 
do działu poezji.

Książka MARII ZIÓŁKOWSKIEJ 
Skąd my to mamy? Dzieje przedmiotów 
codziennego użytku (Wwa 1970 NK, zł 
18.—) to książka popularnonaukowa dla 
dzieci korzystających z lektury II pozio
mu trudności. Zawiera wiadomości o róż
nych rzeczach, przedmiotach i m ateria
łach, takich jak produkty żywnościowe, 
naczynia kuchenne, przedmioty toaleto
we, sprzęty, meble, odzież, przybory piś
mienne, zabawki, sprzęt sportowy itd. 
Każda z tych rzeczy opisana jest w osob
nym (krótszym lub dłuższym) haśle. 
Rzeczy mające długą tradycję, jak np. 
portmonetka czy rękawiczki, ukazane są 
w swym rozwoju dziejowym, od staro
żytności aż do naszych czasów, ukazany 
jest ich zmieniający się z biegiem lat 
wygląd i przeznaczenie. Rzeczy nowe, 
jak np. nylon, opisane są krótko: kie
dy i kto wynalazł, z czego się to robi, 
do czego służy. Wszystkie hasła opra
cowane są w sposób lekki, gawędziar
ski, a ułożone nie alfabetycznie lecz 
w grupach logicznych (osobno pro
dukty żywnościowe i potrawy, osobno 
sprzęt sportowy itd.). Klasyfikacja tej 
książki to postęp cywilizacji i historia 
kultury materialnej czyli 00:930. 
Można też potraktować ją (z racji 
sposobu użytkowania) jako rodzaj ency
klopedii, choć układ nie jest alfabetycz
ny lecz logiczny (w każdym razie syste
matyczny) i sklasyfikować ją symbolem
03.

Książka ZDZISŁAWA NOWAKA Po 
rozum do głowy. Wesoła logika (W-wa 
1970 Wyd. Harc., zł 20.—) to zbiór za
gadek logicznych, poprzedzonych wstę- 
pem-gawędą o historii logiki, od Ary
stotelesa. Zagadki podane są w formie 
anegdot, których rozwiązanie trzeba do
powiedzieć, albo w formie zadań ukaza
nych graficznie, przy pomocy szeregu

rysuneczków różnych postaci, figur geo
metrycznych rozmaicie zdobionych, czy 
cyfr. Cyfry te spełniają taką samą rolę 
jak pieski czy kwadraciki, są po prostu 
sposobem przedstawienia różnych ele
mentów. Książka nawiązuje nie do logi
ki matematycznej czyli kombinatoryki, 
tylko do logiki w ogóle. Umiejętność li
czenia potrzebna jest czytelnikowi tej 
książki nie bardziej niż przy czytaniu 
jakiejkolwiek książki beletrystycznej czy 
popularnonaukowej, w której występują 
jakieś cyfry. Tylko niektóre z zadań 
można rozwiązać albo przy pomocy lo
gicznego myślenia i eliminowania kolej
nych hipotez, albo przy użyciu reguł al
gebraicznych. Ż tego względu symobłu 
klasyfikacji dziesiętnej nie należy zaczy
nać od 51, chociaż po pobieżnym przej
rzeniu wydaje się że to książka o mate
matyce. Książka opracowana jest sta
rannie, wydana w twardej okładce, inte
resująca, dostępna dla dzieci starszych 
i młodzieży. Po zadaniach — podane 
przy końcu rozwiązania. Klasyfikacja 
1:51:793. dział 1.

W nowej serii Wydawnictwa MON 
,.Typy Broni i Uzbrojenia” ukazały się 
pozycje 3 i 4. czyli JERZEGO DOMAŃ
SKIEGO Samolot myśliwski PZL P-34 
i TADEUSZA BURAKOWSKIEGO Ra
kieta Wostok. Są to właściwie pozycje 
niebiblioteczne (kiłkukartkowe broszur
ki), jeśli je jednak kupimy, to sklasy
fikujemy symbolem 355:629.7, dział 355.

Dwie książki WITOLDA TYRAKOW- 
SKIEGO W lesie i Xad Wodą (obie: 
W-wa 1970 NK, zł 20.—) służyć m ają 
jako przewodniki dla młodego turysty, 
a autor zapowiada jeszcze w tym samym 
cyklu dwie następne, a mianowicie 
„W górach” i „Na wsi”. Co druga stro
na wypełniona jest tekstem, a co druga 
ilustracją, składającą się przeważnie z 9 
małych, kolorowych obrazeczków. Wia
domości autor podaje w grupach mniej 
więcej tematycznych. Ilustracje mają ko
lory dosyć kiepskie, teksty zawierają 
wiadomości bardzo fragmentaryczne, wy- . , 
ryx^kowe, dosyć chaotyczne i trudne do 
porównania (np. przy jednym zwierzę

370



ciu czym się żywi, a przy drugim za to 
skąd pochodzi albo kiedy się rozmna
ża), a zakres tematyczny jest olbrzymi. 
Np. książka „Nad wodą” podaje na 81 
stronach wiadomości o ukształtowaniu 
brzegów, żegludze, znakach locji, okrę
tach, łodziach, kajakach, żaglówkach, 
barkach, parowcach, tankowcach, holow
nikach. rybactwie, sprzęcie rybackim, 
wędkarskim, o rybach, ślimakach, mał
żach, planktonie, krabach, jamochłonach, 
owadach, gadach, płazach, ptakach i ssa
kach wodnych i nadwodnych, roślinach 
wodnych i przybrzeżnych. Klasyfikacja 
59:629.1:58, dział 59. Książka „W lesie” 
ma ten sam ulcład, a wiadomości o la
sach w ogóle, oraz o zwierzętach i rośli
nach leśnych, klasyfikacja i dział 502. 
Obie te pozycje to równocześnie „za dużo 
i za mało” raczej nie warto kupować.

Książka węgierskich autorów K. LU- 
KÄCSA i E. TARJÄNA Zabawy liczbo
we (W-wa 1970 WP, zł 10.—) to zbiorek 
sztuczek, gier i zabaw przy których wy
korzystuje się wiadomości matematyczne, 
coś w rodzaju „Lilavati” Jeleńskiego, tyl
ko zbiorek znacznie mniejszy i skrom
niejszy. Dia starszych dzieci i młodzie
ży, klasyfikacja i dział 51.

Strzał atomowy JURIJA FIAŁKOWA 
(W-wa 1970 NK, zł 12.—) to tłumaczona 
z rosyjskiego książka popularnonaukowa 
na temat promieniotwórczości, opraco
wana w formie swobodnej gawędy z czy
telnikiem. Autor ukazuje migawki z dzie
jów prac chemików (a następnie także 
fizyków i astronomów), które doprowa
dziły stopniowo do dzisiejszego stanu 
wiedzy o radioaktywności. Książka zilu
strowana jest wesołymi obrazkami Je
rzego Flisaka, napisana interesująco, do
stępna dla najstarszych dzieci i młodzie
ży licealnej. Klasyfikacja 54:53, dział 54.

Książka MIROSŁAWA KOWALEW
SKIEGO Szlakiem polskiej chemii (W-wa 
1970 PZWS, zł 11.—) będzie szczególnie 
pożyteczna dla uczniów klas VII, jako 
m ateriał pogłębiający wiadomości lekcyj
ne. Temat autora to polska chemia 
i przemysł chemiczny — stan dzisiejszy

i perspektywy rozwojowe. Klasyfikacja 
54:66, dział 54.

RAJMUNDA SOSINSKIEGO Poczet 
wielkich techników wynalazców (W-wa 
1970 NK, zł 22.—) to 12-ty już z cyklu 
pocztów sławnych ludzi. Zawiera 84 
chronologicznie ułożone sylwetki sław
nych wynalazców w dziedzinie techniki, 
w tym kilku Polaków. Książka napisana 
dobrze, ilustrowana małymi rysunkami- 
-portrecikami. Brak indeksu alfabetycz
nego, który uzupełniałby chronologiczny 
układ. Okładka twarda. Klasyfikacja 62: 
:92, dział 62.

Książka JÖZEFA MACIEJEWSKIEGO 
i PAWŁA RUKUSZEWICZA Astronau
tyka w pytaniach i odpowiedziach (W-wa 
1970 NK, zł 16.—) przynosi wiadomości 
na temat astronautyki i wszystkich za
gadnień z nią związanych. Podane są 
one w grupach tematycznych, np. „Po
jazdy powietrzne”, „Medycyna kosmicz
na”, „Sztuczne satelity”, „Warunki życia 
na innych globach” itd. Mimo podziele
nia materiału na dwie części (w pierw
szej same pytania, w drugiej bardzo ob
szerne odpowiedzi), książka nie jest po
dobna do znanego cyklu „500 zagadek...”, 
ujęcie jej jest poważniejsze, wyczerpują
ce. Nadaj e się nie tyle dla miłośników 
zagadek ile dla osoby specjalnie zain
teresowanej tematyką astronautyczno- 
-kosmiczną. Dla najstarszych naszych 
czytelników. Klasyfikacja i dział 629:7.

Książka MATEUSZA GAWRYSIA Jak 
człowiek zdobył skrzydła (W-wa 1970 
NK, zł 13.—), wydana w cykłu „Nasz 
Świat”, to dostępna dla młodszych dzie
ci (od 10 lat), łatwo pisana i obficie ilu
strowana h ’storia lotnictwa, od mitu 
o Dedalu i Ikarze, poprzez szybowce 
i balony, do samolotów z silnikami spa
linowymi i odrzutowymi. Klasyfikacja 
629.7 (091), dział 629.7.

Poradnik majsterkowicza WITOLDA 
KOZAKA (W-wa Wyd. Harc., zł 25.—) 
przeznaczony jest dla młodych miłośni
ków majsterkowania. Zawiera podane w 
formie opisów, rysunków i tabel wiado
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mości i ogólne porady dotyczące spraw 
związanych z majsterkowaniem; o m ate
riałach i tworzywach z których się coś 
wytwarza, o narzędziach i przyrządach 
do majsterkowania, o organizacji i urzą
dzeniu warsztatu pracy. Wiadomości te 
przedstawione są szeroko, odpowiednie 
nie tylko dla początkującego, ale i dla 
zaawansowanego konstruktora. Książka 
nie zawiera natomiast opisów wykonania 
poszczególnych przedmiotów i modeli, 
jest raczej uzupełnieniem książeczek 
z cykłu „Zrób to sam" i wszelkich in
nych dla majsterkowiczów, np. książek 
Słodowego czy Janowskiego. Klasyfikacja 
i dział 689.

Książka MARII KOWNACKIEJ Cztery 
mile za piec (W-wa 1970 NK, zł 60.—) 
to duży zbiór, pięknie wydany, m ateria
łów repertuarowych dla teatrzyków dzie
cięcych. Zawiera 7 sztuk pełnospektaklo- 
wych, 6 jednoaktówek i 10 monologów 
scenicznych, uzupełnionych wskazówka- 
rrW inscenizacyjnymi, reżyserskimi i nu
tami piosenek. Sztuki te, o rozmaitej 
tematyce, często nawiązujące do folkloru 
ludowego, są łatwe, mogą być odegrane 
przez kukiełki lub dzieci starsze dla 
młodszych. Klasyfikacja 793, dział 
791/794.

Książka ANDRZEJA KAZANECKIE- 
GO i JERZEGO PIETRZYKA Tereno
znawstwo i pionierka (W-wa 1970 Wyd. 
Harc., zł 20.—) to poradnik harcerski dla 
młodzieży przebywającej na obozach 
i koloniach. Część pierwsza książki mówi 
o różnych sposobach orientowania się w 
terenie bez mapy i z mapą, część druga 
o organizacji i urządzeniach biwaków 
i obozów. Autorzy przekazują swe do
świadczenia, możliwe do wykorzystania 
w warunkach skromnych, bez kosztow
nych inwestycji. Książka napisana jasno 
i wyczerpująco, ilustrowana wyraźnymi 
rysunkami. Poziom trudności III, klasy
fikacja 796:369.4, dział 796/799.

Pięknie wydana książka PIERO PIE- 
RONI Wielcy wodzowie Indian (W-wa 
1970 NK, zł 50.—) to historia (od czasów 
Kolumba) Indian i ich walk z białymi.

napisana stosunkowo łatwo, interesująco, 
obficie ilustrowana. Dla czytelników 14— 
—15-letnich, zwłaszcza dla chłopców, 
u których lektura powieści indiańskich 
pozostawiła zainteresowanie tematem. 
Klasyfikacja 97/98, dział 93/99.

Książka W. KISIELEWSKIEGO 2ywe 
torpedy (W-wa 1970 NK, zł 16.—) zawie
ra zbiór relacji, podanych w formie nie
co zbeletryzowanej, o autentycznych bo
haterskich czynach Polaków walczących 
z Niemcami na wszystkich frontach II 
wojny światowej. Często są to młodzi 
chłopcy (jak np. 17-letni lotnik RAF) 
i dziewczęta (np. sanitariuszka „Graży
na” w Powstaniu Warszawskim). Tytu
łowe ,,żywe torpedy” to przenośnia, w 
książce jest mowa o różnych broniach 
i akcjach, ale w wielu wypadkach boha
terowie tak właśnie jak „żywe torpedy” 
świadomie poświęcali swe życie dla oca
lenia towarzyszy broni. Z uwagi na 
autentyczność postaci bohaterów oraz 
fragmenty ściśle dokumentalne (np. omó
wienie zasad organizacyjnych tajnego 
nauczania w czasie wojny) książkę zali
czymy do popularnonaukowych. Może 
być czytana przez najstarsze dzieci 
i młodzież. Ilustrowana dokumentalnymi 
fotografiami, okładka miękka. Klasyfika
cja i dział 943.8.

Książka SATURNINY L. WADECKIEJ 
Wyzwolenie Pragi 1944 (W-wa 1970 MON, 
zł 8.—) ukazała się w cyklu „Bitwy. 
Kampanie. Dowódcy”, jako pozycja 7/70 
i została zalecona przez Ministerstwo 
Oświaty do bibliotek szkolnych, dla ucz
niów od klasy VII. Autorka opisuje wal
ki wojsk radzieckich i polskich z Niem
cami na przedpolach Pragi, zakończone 
wkroczeniem 14.IX. 1944 roku na Pragę. 
Klasyfikacja i dział 943.8.

W cyklu „Bitwy. Kampanie. Dowód
cy” ukazały się dwie nowe pozycje; 
JANA MEYSZTOWICZA Husaria pod 
Kirehholmem 1605 i JANUSZA PRZY- 
MANOWSKIEGO Bitwa pod Studzian
kami 1944 (obie: W-wa 1970 MON, 
zł. 8.—). Książka Meysztowicza mówi 
o wydarzeniach historycznych w Polsce
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w  czasach od 1587 r. do zwycięstwa pod 
Kirchhólmem w 1605 r., napisana jest 
interesująco i przystępnie, miejscami 
stylem nieco filuternym (np. o Annie 
Jagiellonce: „bardzo wpadł jej w oko 
Henryk Walezy, piękny i czarujący 
mężczyzna. Cóż z tego, skoro gdy go 
obrano królem polskim, był o 28 lat 
młodszy od Anny, a na domiar złego 
uciekł z Polski...”). Książka Przyma- 
nowskiego to opis działań wojennych 
na przyczółku Magnusizewskim i wiel
kiej bitwy pod Studziankami, gdzie la
tem 1944 r. na małym skrawku polskiej 
ziemi starły się wielkie siły hitlerow
skie z wojskiem polskim i radzieckim 
i gdzie Niemcy ze sławnej dywizji SS 
Hermann Goering dostali solidne lanie. 
Autor opisuje to dość wyczerpująco, 
stylem  żywym, obrazowym, narracją 
przeplataną z dialogami. Obie książki 
zalecone są przez Ministerstwo Oświa
ty  do bibliotek szkolnych dla uczniów 
■od klas V n. Klasyfikacja i dział 943.8.

Rada Ochrony Pomników Walki 
i Męczeństwa wydała w Bibliotece Pa
mięci Pokoleń dwie nowe pozycje. Jed
na z nich to książka WALDEMARA 
KOTOWICZA Przez Nysę Łużycką 
{W-wa 1970 KiW, zł. 12.—), która mówi 
•o szlaku bojowym 2 Armii Wojska Pol
skiego i o jej walkach nad Nysą. Autor 
opisuje to na podstawie własnych 
wspomnień i dokumentów. Druga z nich 
lo  książka JANA EDMUNDA OSMAN- 
CZYKA Chwalebna wyprawa na Berlin 
(W-wa 1970 KiW, zł. 15.—). Autor roz
poczyna od przedstawienia układu sil 
alianckich na długo przed finałem ber
lińskim, z kolei przechodzi do opisu

działań wojskowych zmierzających do 
zdobycia hitlerowskiej stolicy, równo
cześnie ukazując tło polityczne wszyst
kich posunięć, następnie opisuje walki 
o Berlin, ostatnie godziny Hitlera i jego 
otoczenia, obraz Berlina po kapitulacji, 
a kończy wykazem poległych w walkach 
o Berlin Polaków, bilansem stra t wro
gów i aliantów oraz obrazem wzajemne
go stosunku sił na arenie politycznej 
po wojnie. Wszystko to napisane jest 
interesująco, przez człowieka dobrze 
zorientowanego a zarazem utalentowa
nego publicystę. Z tego względu książ
ka zaciekawi także młodego czytelnika, 
chociaż przeznaczona jest dla starszych. 
Obie pozycje — klasyfikacja i dział 
943.8.

W serii „Polacy na frontach II woj
ny światowej” Rada Ochrony Pomni
ków Walki i Męczeństwa wydała pozy
cję WITOLDA BIEGAŃSKIEGO Polacy 
w walkach o zachodnią Europę (W-wa 
1970 Interpress, zł. 20.—). W serii tej 
poprzednio ukazały się pozycje; Z. Za
łuskiego „Polacy na frontach II wojny 
światowej”, W. Biegańskiego „Polacy 
w bitwie o Narwik”, E. Kosiarza „Po
lacy na morzach 1939—1945” i K. Kacz
m arka ,,Polacy w bitwie pod Budziszy- 
nem”. Obecnie opublikowana nowa po
zycja serii daje opis udziału w wojnie 
Polaków stacjonujących w Szkocji, 
udziału Polaków w walkach we F ran
cji, Belgii Holandii i w Niemczech. 
Prócz opisu działań wojennych autor 
przedstawia sylwetki dowodów. Książ
ka napisana stosunkowo łatwo i intere
sująco. Dla najstarszych dzieci, mło
dzieży i dorosłych. Klasyfikacja i dział 
943.8.

Do mnie należy moja myśl i myśli mej nowina
i niespodzianki, a wy mnie nie stawiajcie płotów,
■ogrodzeń, sieci żelaznych — nie mówcie mi na każdym kroku, 
że  to klatka!

STANISŁAW WYSPIAŃSKI: Wyzwolenie
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Wśród
Z O FIA  K R A S U S K A

EUROPEJSKIE ZWIĄZKI 
LITERATURY POLSKIEJ

Europejskie związki literatury polskiej. Wyd. I Wrocław 1969. Państwowe Wydaw
nictwo Naukowe. Tom przygotowany pod patronatem  Katedry Historii L iteratury 
Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, s. 486.

Wydana przez PWN książka, stanowiąca zbiór studiów ofiarowanych prof. Zo
fii Szmydtowej jako „skromny w yraz szacunku, wdzięczności i przyjaźni ze stro
ny Jej kolegów'-, uczniów i przyjaciół” — jest pozycją ze wszech m iar zasługującą 
na uwagę, przede wszystkim ze względu na piękną szatę edytorską, a następnie 
dlatego, że wychodzi ona naprzeciw zainteresowaniom czytelniczym nie tylko osób 
profesjonalnie związanych z filologią polską, ale wszystkich tych, którzy in tere
sują się tymi zagadnieniami i chętnie dowiedzą się, jakich to „ambasadorów kul
tu ry” miała Polska na arenie europejskiej poczynając od czasów najdawniejszych 
oraz jakim  to wpływom podlegała nasza twórczość literacka. Temat nie jest nowy, 
ale jeszcze daleki od całościowego ujęcia i zbadania.

Książka nie stanowi vademecum w tej dziedzinie i nie przynosi ostatecznych 
ustaleń. Nie jest naw et próbą re jestru  pełnego stanu badań w tym zakresie, po 
prostu dlatego, że Komitet Redakcyjny (w składzie prof. prof. J. Kulozycka-Salo- 
ni, J. Z. Jakubowski i Z. Libera) nie stawiał sobie takiego celu, zresztą w tej 
chwili, jak  to z poszczególnych studiów wynika, jeszcze nie wykonalnego. Zebra
no tu „podarowane” prace bez hierarchizowania ich i wprowadzania jakichś po
działów czy grupowania wokół bliżej zawężonych tematów — poza zastosowaniem 
kolejności chronologicznej omawianych zjawisk. Potwierdzono w ten sposób po
gląd, że przedsięwzięcie takie wymagałoby uwzględnienia szerszego zasięgu prac.

Tutaj mamy łącznie 26 rozpraw  (w tym trzy autorów obcych), różnych co do 
rozmiarów i ważkości. Nie sposób je wszystkie w tej recenzji omówić. Może za
trzymam się na dwóch, ujm ujących tem at w  różnych aspektach dających możli
wość zorientowania się w  złożoności tych problemów. Profesor K. Wyka w  roz
dziale „Zasługi polskie Francka-Luis Schoella” (s. 376—389), na tle rozważań zw ią
zanych z książką Reym ont we Francji. L isty do tłumacza „Chłopów” (w opraco- 
waniu Bronisława Miazgowskiego), dochodzi do takich oto irytujących go stw ier
dzeń; „Istnieje... w ina znacznie dotkliwsza, a rozciąga się ona na wszystkich 
zagranicznych tłumaczy „Chłopów”. Co my właściwie w  Polsce wiemy od strony 
językowo-stylistyczno-komparatystycznej o ich niemieckim, uchodzącym za dosko
nały, przekładzie..., o szwedzkim..., o wielu innych, a nade wszystko o przekładzie 
dokonanym przez Schoella?

Nic nie wiemy, powtarzamy gotowe ulęgałki-frazesy. > Jasne, że naukowe 
spraivdzenie tych wszystkich przekładów jest niewykonalne przez jednego czło
wieka. Właśnie dlatego — pomarzyć wolno — widzę to sprawdzenie pod postacią 
jednego dzieła zbiorowego: „Chłopi” w  językach świata. Tylko dwa tytuły w li
teraturze polskiej mogą stać się podstawą podobnych opracowań: Pan Tadeusz
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i Chłopi. Z pewnością inni historycy literatury poszerzyliby tę propozycję o co 
najmniej kilka tytułów. Czyli, że re jestr tych zaległości okazałby się jeszcze 
większy.

Profesor H. Markiewicz w  swojej rozprawie zatytułowanej „Międzynarodowe 
znaczenie literatury polskiej w sądach krytycznych i historyczno-literackich (na 
s. 433—463) daje bardzo interesujący, chronologiczny przegląd stanowisk na ten 
temat. Pokazuje, jak różni nasi pisarze, krytycy i historycy w  różnych okresach 
historycznych wysuwali różne kryteria wobec dzieł mogących wejść do skarbnicy 
ogólnoludzkiego dorobku. Okazuje się, że skala możliwości ocen była bardzo sze
roka, od wielkiego optymizmu po skrajny pesymizm. Bardzo wymowne pod tym 
względem są następujące przykłady. Stanisław Witkowski w XVII wieku, jak 
relacjonuje autor; zapewniał w swojej „Złotej wolności koronnej":

N iech  on e sie d e m  m ia st  Homeira n ie  g ioszą ,
A iristophana G recy  n ie  w y n o szą ,
T y , P o lsk o  zo sta ń  z  p o e ta m i sw e m i,
Z rów nasz z  otacem i.

Mickiewicz znów w swoim wykładzie w Collège de France głosił, że „naród pol
ski wyprzedzał prawie zawsze swych filozofów i poetów” i dlatego ,,życie histo
ryczne i działanie tego narodu są ważniejsze do poznania niż jego płody literac
kie”. Inaczej rozpatrywał te sprawy Norwid, inaczej Krasiński, Żeromski czy 'kry
tycy okresu międzywojennego. Z pewną nutą optymizmu podkreśla autor, że 
w ostatnim dziesięcioleciu wielokrotnie podejmowano ten problem w  publicysty
ce. Swoje rozważania kończy jednak stwierdzeniem, że ,rPolska myśl krytyczna 
i naukowoliteracka częściowo tylko zdołała uwzględnić przemiany” (w zakresie 
stosowanych kryteriów ocen). „Dopracowała się wszakże stopniowo zespołu kry te
riów, które pozwalają rozróżnić różne strony międzynarodowego znaczenia literatury 
polskiej i określić je ze znacznym stopniem obiektywizmu. Zagadnienie to jednak, 
rozważane dotąd z ciągłym rwaniem się dyskusyjnego wątku i rozpoczynaniem go 
od nowa, często z publicystyczną jednostronnością i szkicowością, czeka jeszcze na 
gruntowne i wszechstronne ujęcie naukowe”.

Najwięcej miejsca zajmuje w  książce (co jest bardzo wymowne) literatura ro
mantyczna. Powiązaniom romantyzmu polskiego z węgierskim w  latach 1825—1848 
poświęcił swoją pracę Istvân Csaplâros (na s. 205—231). Epizod wejm arski Mickie
wicza przypomniał prof. J. Z. Jakubowski w rozdziale ,,Mickiewicz w kręgu 
Goethego i Fausta” (s. 231—246). O romantycznych obyczajach literackich — re 
fleksje w związku z pierwszymi przekładami dzieł Mickiewicza na język fran
cuski — snuje Maria Straszewska. Bardzo ciekawy szkic analizujący stosunek K ra
sińskiego do literatury światowej daje Zbigniew Sudolski.

Nie mniej ciekawe są studia dotyczące literatury staropolskiej.
Sporo interesujących informacji przynosi książka na tem at niektórych polo

ników w  Czechosłowacji oraz recepcji dzieł czeskich u nas (J. Magnuszewski: 
„Antoni Malczewski w Czechach” — s. 263—289 i J. Śliwiński: „Recepcja tw ór
czości Iwana Olbrachta w  Polsce” — s. 389—405).

Pewną ciekawostkę chyba mało znaną przynosi artykuł o Asnyku jako o bo
haterze powieści niemieckiej z roku 1868 (s. 300—321).

Jak z tych pobieżnych informacji wynika, jest to publikacja, która — miejmy 
nadzieję — spowoduje dalsze zainteresowanie tymi ciekawymi sprawami i dalsze 
publikacje, uwzględniające i tych „ambasadorów” mniejszego formatu, ale cza
sem zaskakująco popularnych w innych szerokościach geograficznych, oraz przyspo
rzy nam dzieł nowych, równie cennych i interesujących.
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OD NIEDAWNA NA PÓŁKACH KSIĘGARSKICH

Skorpion. Opowiadania egipskie. Wybór oprać, i objaśnienia JOLANTA JASIŃSKA. 
Warszawa 1970 PIW, s. 305, zł 20.—

Książka ta jest pierwszym wydanym w języku polskim zbiorem opowiadań 
egipskich. Składa się na nią 8 opowiadań autorstwa 18 twórców zarówno starszej, 
jak młodej generacji pisarzy. Przy doborze opowiadań starano się zaprezentować 
autorów najbardziej dla współczesnej nowelistyki egipskiej reprezentatywnych oraz 
wyeksponować tematy interesujące czytelnika w Europie. Rozległa tematyka obej
muje sprawy wsi i miasta, codzienne życie ludu egipskiego, ścieranie się dawnego 
obyczaju z nową cywilizacją i techniką, konflikty pomiędzy pokoleniem starszym 
i młodymi. Zachęcając do przeczytania książki warto przytoczyć parę zdań ze 
wstępu pióra Józefa Bielawskiego, wprowadzającego w historię rozwoju nowej 
literatury arabskiej. Pisze on m. in.; „Czytając te opowiadania trzeba pamiętać, 
że przedstawiają one zupełnie inny świat, inne zainteresowania i specyficzną pro
blematykę, często sprawy, które dla nas są już bardzo odległe i przebrzmiałe... 
Przy lekturze nie należy stosować zbyt rygorystycznie naszych kryteriów i wymo
gów literackich lecz starać się zbliżyć do tego świata odmiennego od naszego i zro
zumieć jego odmienny sposób wyrażania myśli i uczuć.”

ZBIGNIEW HERBERT. DRAMATY. Warszawa 1970 PIW, s. 145, zł 20.—
Tomik zawiera cztery utwory: „Jaskinia filozofów”, „Rekonstrukcja poety”, 

„Drugi pokój” i „Lalek”. Autor-eseista („Barbarzyńca w ogrodzie” 1962) i poeta 
(„Hermes, pies i gwiazda” 1957 i in.) — określił je ogólnie jako „dram aty”, ale ich 
dramatyzm sprowadza się raczej do sposobu widzenia ludzkich losów niż do samej 
formy scenicznej. Podobnie jak w całej swojej twórczości, i tu Herbert rozpatruje 
tragizm losów człowieka w aspekcie jego wyobcowania z natury i ceny, jaką płaci 
on za zdobywanie doświadczeń. Jest to więc lektura do czytania i do przemyślenia. 
Wszystkie utwory doczekały się już realizacji teatralnej, telewizyjnej lub radiowej.

WŁADYSŁAW BODNICKI. Upadły anioł. Łódź 1970 WŁ., s. 262, zł 25.—
„Upadły anioł” jest pierwszą częścią trylogii o Stanisławie Wyspiańskim, opartą 

na studiach życia poety i jego twórczości. Akcja doprowadzona jest do 1896 r., to 
jest do czasu, kiedy autor „Wesela” — po podróżach zagranicznych — podjął po
nownie na rok studia w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Opowieść utrzymana 
w stylu zbeletryzowanej biografii literackiej będzie łatwą lekturą dla czytelników, 
którzy lubią tzw. vie romancée.

WANDA KARCZEWSKA. Dzień powszedni teatru. Łódź 1970, WŁ, s. 218, ilustr., 
zł 20.—

Książkę Wandy Karczewskiej tworzy wybór recenzji i artykułów na tematy 
teatralne, pisanych w latach 1946—1967 i odnoszących się do historii dwóch ośrod
ków teatralnych: Łodzi i Poznania. Oba te miasta, pisze autorka motywując taki 
wybór: .„miały swoje apogea teatralne w niedawnej przeszłości: Poznań za czasów 
Wilama Horzycy, były to lata 1948—51, Łódź za dyrekcji Leona Schillera, Iwo 
Galla i później Kazimierza Dejmka. Były to indywidualności artystyczne odrębne 
i nierówne sobie, ale placówki im powierzone promieniowały na całą Polskę...”, 
a wiele wystawionych przez nich pozycji przeszło do historii teatru. W książce wy
sunięto na pierwszy plan najciekawsze sztuki omawianego okresu, uwydatniając 
ich walory inscenizacyjne, reżyserskie i wybitniejsze osiągnięcia aktorskie. Autorce 
chodziło o to przede wszystkim, żeby dać świadectwo pięknej i trudnej pracy ludzi 
teatru, która mija najczęściej wraz z zejściem aktora ze sceny. Stronę tekstową 
uzupełniają zdjęcia z omawianych pozycji repertuarowych.
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MARIA KACZOROWSKA-HERMAN. Andrzeja Mielewskiego Teatr Popularny 
w Łodzi (1910—1913). Łódź, 1970, WŁ, s. 185, zł 24.—

Monografia ta jest rozszerzoną i pogłębioną pracą magisterską autorki, która 
w 1964 r. ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim. Życie Andrzeja 
Mielewskiego, twórcy Teatru Popularnego w Łodzi, człowieka o dużych zdolnoś
ciach aktorskich i reformatorskich, nie doczekało się dotąd opracowania, chociaż 
poczynania jego miały wielką wartość społeczną. Dążeniem Milewskiego było 
przyciągnięcie do teatru przede wszystkim widzów najmniej zamożnych i poszerze
nie poprzez kontakt ze sztuką ich wiedzy o życiu. Praca M. Kaczorowskiej, mimo 
źe nie zawiera pełnych materiałów, których zgromadzenie — jak czytamy we 
wstępie — napotkało na trudności obiektywne, daje jednak wyrazisty rys działal
ności Teatru Popularnego, placówki jak na owe czasy nieprzeciętnej, nader po
stępowej.

MARIA CZANERLE. Twaze i maski. Szkice teatralne. Kraków 1970, WL, s. 388, 
zł 32.—

„Twarze i maski” są zbiorem szkiców i esejów teatralnych poświęconych insceni
zacjom polskich dramatów romantycznych („Nieboska komedia”, „Kordian”, „Dzia
dy”), i współczesnych sztuk dramaturgów obcych (Brecht, Dürrenmatt, Camus, 
Sartre, Miller i in.). W obu kategoriach omawianych sztuk autorkę interesują 
głównie wielkie kwestie moralne i polityczne wysuwane przez twórców tych dzieł 
i sposób ich przekazania w kształcie scenicznym. Tak więc — szczególnie przy 
polskich dramatach romantycznych — Maria Czanerle omawia kolejne inscenizacje 
utworów, z niektórymi polemizuje i przedstawia własną ich wizję. Lektura książki 
pogłębia wiedzę o teatrze i odbiorze sztuki, wymaga jednak przygotowania w tym 
zakresie.
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WIESŁAW PAWEŁ SZYMAŃSKI. Z dziejów czasopism literackich w dwudziestole
ciu międzywojennym. Kraków 1970, WL, s. 386, zł 42.—

Krytyk literacki i eseista W. P. Szymański za przedmiot badań wziął dziesięć 
czasopism literackich z okresu między wojnami. Są to: „Kwadryga”, „Linia”, „2a- 
gary”, „Lewar”, „Marchołt”, „Verbum”, „Okolica Poetów”, „Nasz Wyraz”, „Sygnały” 
i „Ateneum”. Drogą dokładnej analizy autor wykazuje że pisarze zgrupowani wokół 
tych pism mimo źe nie mieli bezpośrednich związków z krakowską „Awangardą” 
I ze „Skamandrem”, korzystali z wartości artystycznych reprezentowanych przez te 
ugrupowania. Wykazuje też wpływ, jaki na świadomość estetyczną twórców wy
wierały w tamtym czasie warunki ekonomiczne, polityczne i społeczne. Książka 
nader przydatna dla poznania geografii czasopiśmiennictwa literackiego lat trzy
dziestych zainteresuje zwłaszcza czytelników z przygotowaniem filologicznym.

RAFAŁ MARSZAŁEK. Powtórka z życia. Kraków 1970, WL, s. 283, zł 24.—

Na książkę sHada się wybór felietonów filmowych publikowanych w latach 
1964—1969 we Współczesności. Nie jest to jednak zbiór recenzji w ścisłym tego 
słowa znaczeniu — autor pisze raczej o różnych życiowych problemach związanych 
z filmową fabułą aniżeli o samym filmie, poświęca uwagę tym filmom, które go 
szczególnie zainteresowały, i twórczości reżyserów, którzy „w złym i dobrym — 
określali swoją postawę wobec rzeczywistości, swoje wjnnagania wobec sztuki”. 
Jest to więc wprowadzenie nie tylko w problematykę kinematografii, ale szerzej po
jętej sztuki 1 psychologii.



Administracja Wydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich zawiadamia, że w  najbliższym czasie ukaże się książka

Wrzesień 1939 w  książce, prasie i  filmie w  opracowaniu MAR
KA GETTER A i ADAMA TOKARZA s. 128, ilustr.
Cena ok, zł 40.—
Poradnik bibliograficzny zawierający szczegółowe adnotowane 
zestawienie całokształtu literatury pięknej, piśmiennictwa nau
kowego i popularnonaukowego traktującego o wojnie obronnej 
Polski w  1939 r., najważniejsze artykuły na ten temat za
mieszczone w  prasie wojskowej, historycznej i kulturalno-spo
łecznej. Książkę uzupełnia cenny schemat armii i grup opera
cyjnych Wojska Polskiego w 1939 r., informacje o siłach nie
mieckich użytych przeciw Polsce oraz zestaw fotografii doku
mentalnych. W części wstępnej omówiono publikacje konspira
cyjne z lat 1939—1944 na temat Września (broszury wydawa
ne w podziemiu i artykuły w  prasie tajnej).


