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BIBLIOTEKARZA
ROK XIII LUTY 1961

Jan Makaruk

POMYŚLNE WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA BIBLIOTEK

Ogłoszone przed rokiem współzawodnictwo bibliotek trafiło na podatny grunt. 
Przystąpiło do niego tysiące placówek bibliotecznych rozsianych w całym kraju. 
Zestawienie wykazało, że brały w nim udział: 22 biblioteki wojewódzkie (miejskie), 
399 bibliotek powiatowych (miejskich), 615 filii bibliotecznych, 615 bibliotek ma
łomiejskich, 4147 bibliotek gromadzkich i osiedlowych, 9016 punktów bibliotecznych 
przeważnie na wsi i część w zakładach pracy w miastach i miasteczkach) oraz 
304 biblioteki społeczne (związków zawodowych).

Ponadto brało udział kilka bibliotek domów kultury.
Bezpośrednim celem współzawodnictwa było podniesienie poziomu pracy i uspraw

nienie działalności placówek bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek 
zaniedbanych i słabiej pracujących. Miało to doprowadzić do podniesienia śred
niego poziomu pracy bibliotek w kraju oraz zwiększenia zakresu ich oddziaływania.

Na apel Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz zainteresowanych czytelnictwem 
i samokształceniem organizacji społecznych, tysiące pracowników bibliotek i punk
tów bibliotecznych przystąpiło do analizy swej dotychczasowej działalności. Doko
nana analiza pomogła ustalić podstawowe braki i niedociągnięcia placówki oraz 
jej najpilniejsze potrzeby.

Opierając się na wynikach dokonanych analiz dotychczasowej działalności, ty
siące pracowników bibliotecznych podjęło konkretne zobowiązania dotyczące usu
nięcia najistotniejszych niedomagań i wykonania, najważniejszych ze względów 
społecznych, zadań. Zobowiązania dotyczyły najczęściej warsztatu pracy biblio
tecznej. Chodziło więc o uporządkowanie księgozbiorów i katalogów, wyposażenia 
lokali bibliotecznych w odpowiedni sprzęt i pomoce, organizowanie czytelń i ką
cików czytelniczych. Dość licznie podejmowane zobowiązania dotyczą liczby czy
telników oraz ilości wypożyczeń, zwłaszcza literatury popularnonaukowej. Wielu 
bibliotekarzy niewykwalifikowanych podejmowało zobowiązania uzyskania kwa
lifikacji drogą korespondencyjną. W wielu miejscowaściach bibliotekarze postana
wiali zorganizować Koła Przyjaciół Bibliotek.
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Podjęte zobowiązania bibliotekarze potraktowali bardzo poważnie, z dużym po
czuciem odpowiedzialności. Przez cały rok podejmowali wysiłki, aby jak najbardziej 
usprawnić działalność placówki, aby uczynić z biblioteki ognisko kulturalno-oświa
towe w środowisku. Dążąc do realizacji hasła „Polska krajem ludzi kształcących się” 
zwracali uwagę na wszystkie elementy działalności, które mogą się przyczynić do 
rozwoju czytelnictwa i rozwijania samokształcenia tam, gdzie tego najbardziej 
potrzeba: w środowiskach robotniczych i chłopskich.

Starali się uzyskać w prezydiach rad narodowych lepsze lokale dla bibliotek» 
a zwłaszcza dla czytelni, w których można by w ciszy i spokoju korzystać z książek 
i czasopism.

Pod wpływem usilnych starań bibliotekarzy oraz presji opinii publicznej uzyskano 
960 nowych lokali dla bibliotek i czytelni.

Przy finansowej pomocy prezydiów rad narodowych, instytucji i organizacji spo
łecznych zorganizowano w okresie współzawodnictwa 439 nowych czytelni. Wy
posażono je w niezbędny sprzęt, podręczne księgozbiory i pomoce audiowizualne. 
W województwie gdańskim zorganizowano 15 nowych placówek o szerszym zakresie 
działania niż czytelnie, pod nazwą Wiejskich Klubów Książki i Prasy.

W miejscowościach oddalonych od bibliotek zorganizowano 1230 nowych punktów 
bibliotecznych, wyposażając je w szafy lub regały na książki. Przy wielu z nich 
urządzono tak zwane kąciki czytelnicze, które w pewnej mierze zastępują czytelnie.

Bibliotekarze biorący udział we współzawodnictwie zorganizowali 526 nowych 
Kół Przyjaciół Bibliotek, aby wspólnie z ich członkami mocniej i skuteczniej wpły- 
w’ać na rozwój czytelnictwa i samokształcenia w środowisku.

Wspólnie z Kołami Przyjaciół Bibliotek i organizacjami społecznymi przygotowy
wali i przeprowadzali liczne imprezy czytelnicze. Np. w województwie katowickim 
w okresie współzawodnictwa odbyło się 1800 takich imprez.

Aby powiększyć szczupłe kredyty na działalność bibliotek zabiegali o dodatkowe 
fundusze na uzupełnienie księgozbiorów, wyposażenie w sprzęt i pomoce audio
wizualne. Uzyskano dodatkowo z prezydiów rad narodowych oraz instytucji i orga
nizacji społecznych znaczne kredyty. Wysokość ich sięga od 1/2 miliona do 1,5 mi
liona złotych w województwie. Znaczny procent uzyskanych kredytów poświęcono 
na zakup nowych książek. Uzupełniono w ten sposób księgozbiory w wielu biblio
tekach.

Pamiętano również o doskonaleniu warsztatu pracy. W 4350 bibliotekach uzupeł
niono lub założono nowe katalogi biblioteczne.

Wszystkie te zabiegi pozwoliły na zwiększenie liczby czytelników i ilości wypo
życzeń, na rozszerzenie i pogłębienie czytelnictwa i samokształcenia. We wszyst
kich województwach zanotowano wzrost liczby czytelników w stosunku do roku 
ubiegłego. Nasilenie wzrostu wykazuje duże różnice w poszczególnych wojewódz
twach. Wzrost liczby czytelników waha się od 6,7 do 26%.

Zanotowano również duży wzrost wypożyczeń w stosunku do roku poprzedniego. 
W niektórych województwach sięga on do 27%. W wielu bibliotekach poważnie 
wzrósł odsetek wypożyczeń literatury popularnonaukowej.

Na podstawie wstępnej oceny wyników współzawodnictwa można stwierdzić, że 
wpłynęło ono bardzo korzystnie na rozwój bibliotek. Przede wszystkim zachęciło 
bibliotekarzy do wnikliwego oceniania działalności swojej placówki i wzmożenia 
wysiłków nad jej doskonaleniem. Pomogło w wytwarzaniu sprzyjającej atmosfery 
w środowisku wokół spraw bibliotek i czytelnictwa. Zwiększyło zainteresowanie 
tymi sprawami ze strony rad narodowych, instytucji i organizacji społecznycli. 
Pomogło uzyskać poważne dodatkowe środki na potrzeby bibliotek i organizowanie
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nowych czytelni. Poważnie przyczyniło się do wzrostu liczby czytelników i ilości 
wypożyczeń książek. Wpłynęło na większe zainteresowanie literaturą popularno
naukową.

Przy ocenie wyników współzawodnictwa, w związku z przyznaniem nagród cen
tralnych, brano pod uwagę nie dane liczbowe, ale przede wszystkim osiągnięcia 
bibliotek, co dawało — zgodnie z założeniami współzawodnictwa — również szanse 
wszystkim placówkom i pomogło w podniesieniu poziomu pracy ogółu bibliotek.

Pierwsze miejsce, przy tak pomyślanej ocenie wyników, uzyskało województwo 
łódzkie. Miało ono najpoważniejsze osiągnięcia w zakresie zakładania czytelni, po
prawy warunków lokalowych, podniesienia poziomu kwalifikacji pracowników, za
cieśnienia współpracy bibliotek z organizacjami społecznymi.

Z bibliotek wielkomiejskich największe osiągnięcia wykazała Miejska Biblioteka 
Publiczna w Krakowie. Uzyskała największy procent wzrostu liczby czytelników 
i ilości wypożyczeń. Znacznie poprawiła warunki lokalowe. Wykazała duży wkład 
pracy w ulepszaniu katalogów.

Wśród bibliotek powiatowych (miejskich) największy postęp w udoskonalaniu 
sv>7ojej działalności wykazała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu. 
Dotyczy to zarówno biblioteki powiatowej jak i całej sieci bibliotek publicznych 
vz powiecie, w którym zorganizowano 9 nowych czytelni i 12 tak zwanych kącików 
czytelniczych przy bibliotekach gromadzkich. Wyposażono je w odpowiedni sprzęt. 
Kredyty na ten cel uzyskano z prezydiów rad narodowych oraz z instytucji i orga
nizacji społecznych. Intensywna i umiejętnie prowadzona praca bibliotekarzy 
przyczyniła się bardzo poważnie do wzrostu liczby czytelników w powiecie. Za
notowano wzrost ich liczby z 8311 do 13516, co stanowi wyjątkowo duży pro
cent (62%).

Ponadto wiele bibliotek różnych kategorii wyróżniło się we współzawodnictwie. 
Nagrody rzeczowe przyznano jeszcze następującym placówkom bibliotecznym:

Bibliotece Dzielnicowej Wrocław — Psie Pole, bibliotekom miejskim w Rudzie 
Śląskiej, Cieszynie, Choroszczy, Oddziałowi Dziecięcemu Biblioteki w Pile, Biblio
tece Powiatowej i Miejskiej w Gorlicach, Bibliotece Z. Z. Przedsiębiorstwa Bu
downictwa Mieszkaniowego w Białymstoku, filii nr 9 Miejskiej Biblioteki w Czę
stochowie, Bibliotece Gromadzkiej w Filipowie pow. Suwałki, punktowi biblio
tecznemu w Syberii, pow. Mława, Bibliotece Domu Kultury w Łodzi.

Prócz tego przyznano 6 nagród zespołowych i 28 nagród indywidualnych dla pra
cowników bibliotek wojewódzkich, miejskich, powiatowych, gromadzkich i punk
tów bibliotecznych na ogólną kwotę 103.000 zł. Mimo dość licznych i wysokich przy
znanych nagród, stwierdzić należy, że wyróżnionych placówek i wyróżnionych pra
cowników we współzawodnictwie było znacznie więcej. Biblioteki jak np. Powia
towa w Siedlcach, Powiatowa i Miejska w Łomży, Domu Kultury w Krakowie, 
Wojewódzka i. Miejska w Białymstoku muszą zadowolić się przeświadczeniem, 
że w’e współzawodnictwie osiągnęły dobre wynikł, które ułatwią im dalszą działal
ność oświatową w środowisku.

Wnikliwa odpowiedź

Kiedy spytano Franklina jaka jest według niego najbardziej pożałowania godna 
istota na ziemi — odpowiedział; samotny analfabeta w dzień deszczowy.

(„Przekrój” 1957)
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Romana Łukaszewska

INSTRUKTAŻ W BIBLIOTECE

Kto oczekuje po tym artykule rewelacji będzie srodze zawiedziony. Poruszone 
zostaną w nim sprawy w zasadzie dobrze znane instruktorom powiatowym, 
ale mówić o tym trzeba, gdyż wiele jest rzeczy znanych i uznanych, ale ich 
realizacja na codzień to zupełnie co innego. Tak właśnie jest z instruktażem 
w bibliotekach. Trudno przypuszczać, że instruktorzy, a zwłaszcza ci, którzy dłuższy 
już czas pełnią te funkcje nie wiedzą co należy do ich obowiązków i na 
co powinni zwracać uwagę w czasie pobytu w bibliotece. Specjalistyczne kursy 
w Jarocinie i seminaria wojewódzkie nie mają przecież nic innego na celu jak przy
swojenie instruktorom powiatowym ich obowiązków. — A jak to wygląda od strony 
biblioteki, której ten instruktor ma pomagać w doskonaleniu pracy, w stwarzaniu 
odpowiednich dla jej wykonania warunków?

Jeśli z tego punktu widzenia spojrzeć na zagadnienie, bardzo dobitnie zaznacza 
się różnica między tym co jest, a co być powinno.

Wydaje się rzeczą prostą i samo przez się zrozumiałą, że instruktor przyjeżdża
jący do biblioteki (niezależnie od tego jaki jest cel jego wyjazdu) powinien dostrzec 
przede wszystkim sprawy najważniejsze, posiadające zasadniczy wpływ na pracę 
tejże biblioteki. A jednak tak nie jest.

Instruktorzy przyjeżdżający do bibliotek są najczęściej tak zasugerowani posta
wionymi sobie zadaniami, że nie dostrzegają rzeczy rzucających się w oczy, mają
cych decydujący wpływ na pracę biblioteki, przechodzą obok wcale ich nie do
strzegając i wyjeżdżają zadowoleni, że wypełnili swoje zadania (jakże niestety 
jeszcze często sprowadzające się do sprawdzenia układu kart w katalogu alfabetycz
nym lub ustawienia książek na półkach). Proszę mnie źle nie zrozumieć — wcale 
to nie znaczy, że nie doceniam znaczenia dobrego układu kart w katalogach, czy 
v,’łaściwego ustawienia książek na półkach lub innych spraw, związanych z tzw. 
„warsztatem pracy”. Na pewno są to sprawy ważne, a nawet bardzo ważne. Ale 
jak należy ocenić pracę instruktora, który do zeszytu wizytacji wpisuje, aby w ciągu 
miesiąca uporządkować karty w katalogu, ale nie dostrzegł, że w bibliotece jest 
tak brudno, że podłogę trzeba by skrobać, aby z niej usunąć grubą warstwę brudu 
naniesionego nogami czytelników, na pewno na przestrzeni kilku miesięcy.

Co sądzić o instruktorze, który nie dostrzegł, że na ścianach biblioteki wiszą 
okropne „kicze”, które na pewno nie będą kształcić poczucia piękna u czytelników, 
podczas kiedy w księgarniach „Domu Książki” można nabyć piękne reprodukcje 
dziel czołowych malarzy naszych i obcych?

Jak wygląda troska o bibliotekarza, jeśli instruktor nie zainteresował się faktem, 
że w bibliotece stoi żelazny piecyk (już pomijam tutaj możliwość pożaru i fakt, 
że pieców takich nie wolno instalować w bibliotece), nie dowiedział się, że został 
on zakupiony za własne pieniądze bibliotekarki, gdyż rada narodowa nie chciała 
wyremontować kaflowego pieca, a ona nie mogła już wytrzymać siedmiogodzinnej 
pracy w nieopalonym lokalu? A trzeba dodać, że uposażenie bibliotekarki wynosi 
820 zł miesięcznie i ma ona na utrzymaniu chorą matkę. Instruktor wpisał znowu 
szereg zaleceń ale nie zrobił nic, aby pomóc bibliotekarce w rozwiązaniu sprawy 
ogrzewania biblioteki. Dostrzegł on niedokładności w katalogu, ale nie zauważył 
żelaznego piecyka, zajmującego niemal czwartą część niewielkiego pokoju, w ja
kim mieści się biblioteka.

Co powiedzieć o instruktorze, w którego powiecie podopiecznym etatowa biblio
tekarka (a więc obowiązana do 7 godzin pracy dziennie) udostępnia książki czy
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telnikom tylko przez 3 godziny, a resztę czasu poświęca na „pracę wewnętrzną”? 
Może współpraca ze środowiskiem zajmuje jej tyle czasu? Gdzie tam! Z rozmowy 
z nią wynika, że nie interesują jej te sprawy — nic nie wie, jak pracuje koło ZMW; 
wie, że przy fabryce istnieje jakaś świetlica, ale nigdy tam nie była. Na to instruk
tor też nie zwrócił uwagi. Bibliotekarka tłumaczy, że przecież ona zawsze wypo
życza książki, jeśli ktoś przyjdzie. Ale ogłoszenie na drzwiach wyraźne, że biblioteka 
otwarta od godz. 15 do 18-tej. To obowiązuje czytelnika, a kto szanuje przepisy 
nie zgłosi się w innych godzinach. Nie sposób było wydobyć od bibliotekarki, poza 
okładaniem i naprawą książek, na czym polega ta praca wewnętrzna, której po
święca tyle godzin, przy frekwencji przeciętnej 30 odwiedzin dziennie. Sytuacja 
ta trwa już przynajmniej od roku, jak wskazuje na to dziennik statystyczny. Tego 
wszystkiego „nie zauważył” instruktor. Żadna z tych spraw nie znalazła wyrazu 
w formie zaleceń, wpisanych do zeszytu wizytacji.

Przykłady można mnożyć, ale już przytoczone wystarczą, aby wzbudzić nie
pokój, że niedobrze jest z instruktażem w bibliotekach.

Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy? Jest ich kilka.
Pierwsza — to młoda, nie przygotowana dostatecznie do pełnionej pracy kadra 

instruktorska.
Druga — to fakt, że instruktorzy w znacznym odsetku rekrutują się z ludzi, którzy 

swą pracę w bibliotekarstwie zaczynają od funkcji instruktora. Brak doświadczenia, 
wypływającego z bezpośredniej pracy w bibliotece, nie pozwala im dostrzec istot
nych stron tej pracy.

Trzecia — to zbyt mała opieka kierowników bibliotek powiatowych nad instruk
torami. Puszcza się często młodego, niedoświadczonego człowieka na szerokie wody 
pracy instruktorskiej — a on w obawie, aby nie popełnić błędu, dyskwalifikującego 
go w oczach bibliotekarza, idzie po linii najmniejszego oporu i zwraca biblio
tece uwagę na te strony jej działalności, które są dla niego najłatwiejsze do uchwy
cenia. Udziela instruktażu w sprawach, których można się nauczyć na kursie, przy 
biurku, z książki, a które nie wymagają doświadczenia w działalności pedagogicznej 
biblioteki, dziedziny trudnej i wymagającej od instruktora, oprócz wiadomości 
teoretycznych, czy przyswojenia sobie pewnych umiejętności, dużego doświadczenia 
w pracy oświatowej i umiejętności pokierowania pracą bibliotekarza w tej dzie
dzinie.

Czwarta — to niechęć do myślenia, cechująca wielu instruktorów. Nie chce im 
się zastanawiać, nie chce wyciągać wniosków, bo to wymaga wysiłku i podjęcia 
konkretnych zabiegów dla poprawienia sytuacji.

Zważywszy, że w skali krajowej mamy jeszcze ok. 65% bibliotekarzy z niepeł
nym wykształceniem średnim, bibliotekarzy, którym potrzebny jest sensowny, dobrze 
prowadzony instruktaż — sprawa wygląda niepokojąco i trzeba uderzyć na alarm!

Trzeba wzmocnić opiekę nad instruktorami. Nie wystarczą tu same seminaria. 
Z instruktorem trzeba raz, drugi i trzeci, a może i więcej pojechać do biblioteki, 
nauczyć go patrzeć na jej pracę, umiejętnie oceniać warunki, w jakich ta praca się 
odbywa i szybko reagować — bo niejednokrotnie samo wpisanie zaleceń do zeszytu 
nie pomoże bibliotekarzowi w rozwiązaniu trudnej dla niego sprawy. Tego nauczyć 
ich muszą kierownicy bibliotek powiatowych i instruktorzy wojewódzcy.

Trzeba poważnie pomyśleć o systematycznych, okresowych praktykach dla in
struktorów w bibliotekach i to przy obsłudze czytelnika.

Instruktorzy muszą zrozumieć, że jadąc do biblioteki, trzeba mieć oczy szeroko 
otwarte, nie dać się zasugerować do lego stopnia celami stawianymi sobie przy 
Wyjeździe, aby to przysłoniło sprawy ważniejsze, jakie się zastanie w bibliotece. 
I myśleć, myśleć, a w sytuacjach tego wymagających, działać szybko i operatywnie, 
bo tylko wówczas pomoc udzielona bibliotece będzie istotnie skuteczna.
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Monika Warneńska

NA ULICY FLORIAŃSKIEJ
ROZMOWA Z JANEM WIKTOREM

Idąc ulicą Floriańską skrącam w podwórze okrążone czworobokiem oficyn. Pod
wórze to ma wygląd typowy dla starych domów krakowskich. W narożniku — 
schody prowadzące na piętro. Łatwo znaleźć drzwi z napisem „Jan Wiktor”. Z głębi 
mieszkania wychodzi mi naprzeciw łagodny uśmiech autora „Orki na ugorze” — 
błyskające zza okularów spojrzenie.

Od wielu lat autor '„Orki na ugorze” złączony jest serdecznymi więzami z Kra
kowem, dzieląc swój czas w ciągu roku pomiędzy gród podwawelski i równie miłą 
jego sercu Szczawnicę. Poprzednie jego mieszkanie z lat międzywojennych opisał 
Stanisław Witold Balicki:

„... Znalazłem się przed ciężką żelazną bramą na strych wiodącą. Na płycie 
żelaznej bielała nalepiona duża karta z czytelnym, strzelistym jak gotyk 
odręcznym napisem, mniej więcej tej treści: »Kto mnie odwiedza, czyni mi 
wielki zaszczyt, kto mnie zapracowanego omija, sprawia mi dużą przyjem
ność. J. W.« Skonfundował podnieconego uczniaka taki bilet wizytowy, więc 
zawrócił i z domu wysłał sentymentalno-dowcipny list, czy wobec tego może 
i kiedy, przekroczyć progi pracowni pisarza. Rzeczywiście — progi. I jeszcze 
jakie wysokie. Belkowania strychowe, podtrzymujące wiązania dachu. Wokół 
sieć sznurów z płachtami bielizny całego domu. Wśród tego mała cela z desek, 
z mizernym okienkiem przy podłodze. Stały mrok klatki nieco rozpraszają 
bielone ściany, jasne sosnowe półki uginające się pod upchanymi w każdą 
szparę księgami. Łóżko czy też sofa zarzucona pismami, podłoga, jakiś kosz ’ 
zawalony papierzyskami; stół ze stertami książek i rękopisów... Uczniak był 
zaskoczony prymitywem i biedą mieszkania, a równocześnie urzeczony nie
zwykłością i atmosferą literackiej pracowni...”

Co zwraca uwagę w obszernym, mrocznym pokoju? Obrazy, piękna sekretera — 
obok biurka stanowiąca drugie schronienie dla papierów, manuskryptów, maszy
nopisów i szpargałów — oraz książki. Mnóstwo książek, które piętrzą się tu i tam, 
zalegają stosami w każdym zakątku i zakamarku mieszkania. Rozmowa skręca 
wartko ku tematowi najbardziej frapującemu zarówno dla samego pisarza, jak dla 
przybyłego czytelnika — ku sprawom literackim.

Początki Wiktorowego pisarstwa wywodzą się z młodzieńczych porywów i bun
tów, urzeczenia twórczością Żeromskiego, z żarliwej woli pełnienia służby spo
łecznej. Po szkole średniej Wiktor pragnąc iść śladami jednego z ulubionych bo
haterów — Judyma, rozpoczął studia medyczne (dodajmy, że pisemne wypraco- 
Avanłe maturalne z języka polskiego przyniosło mu notę... niedostateczną). Kto 
ciekaw jest wiadomości o latach szkolnych pisarza, niech sięgnie po wydany w la
tach ostatnich przez „Czytelnika” tom prozy Prześwietlone wspomnienia. Trudne 
było Wiktorowe dzieciństwo — dzieciństwo chłopskiego syna. Niełatwa i gorzka 
była jego droga do literatury. Nie jest rzeczą przypadku zainteresowanie jakim 
darzył Wiktor Orkana — zainteresowanie, często znajdujące wyraz w twór
czości autora „Wierzb nad Sekwaną”, w publicystyce poświęconej Orkanowi, po
wstałej jeszcze za życia tego pisarza, w późniejszych o nim wspomnieniach, które 
obecnie złożyły się na książkę.

Społeczna wrażliwość młodego adepta literatury, instynkt współczucia dla krzyw
dzonych i poniżonych, poczucie silnej łączności ze wsią — oto czynniki, które po
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prowadziły młodego Wiktora u początków jego pisarstwa do grupy poetyckiej 
„Czartak” założonej przez Emila Zegadłowicza. Ale krótki był żywot owej grupy, 
jeszcze krócej popasał w niej Wiktor — samotnik i buntownik, na własną rękę 
szukający dróg naprawy świata i zażegnania krzywd społecznych.

Działalność pisarską rozpoczął Wiktor w r. 1913 od krytyki i publicystyki. Do
piero w r. 1919, jako człowiek dwudziestodziewięcioletni, wydał pierwszą książkę 
pod wymownym tytułem. Oporni. Dotyczy ona prześladowań ludności polskiej 
na Podlasiu. Ten debiut miał swój rys nader znamienny dla twórczości autora; 
pojawia się w nim bowiem temat ucisku ludu polskiego pod władzą zaborczą 
i w obcych środowiskach. Z tych zainteresowań i tendencji literackich wywodzą 
się zarówno późniejsze dzieła powieściowe Wiktora (dość wspomnieć „Wierzby 
nad Sekwaną”), jak i jego reportaże i szkice publicystyczne; wystarczy wymienić 
reportaże ze środowisk polskich w Rumunii (w wydanej na krótko przed wojną 
książce Od Dunaju po Jadran), z pozostającego poza kordonem granicznym Ślą
ska Opolskiego. Po czterech latach ilość pozycji bibliograficznych Wiktora zaczyna 
stale rosnąć. W r. 1923 ukazuje się opowieść o rozmiłowanym w ptakach góral
czyku pienińskim Przez łzy. Znów znajdziemy w niej elementy zainteresowania 
Pieninami — zakątkiem, który od lat jest pisarzowi serdecznie bliski. Z Legend 
o grajku bożym (1925) wywodzi się znamienny dla pisarstwa Wiktora nurt nie
chęci do miasta, jako siedliska nieprawości i egoizmu. Pierwsza powieść Wiktora 
Burek (1925) wprowadza „zwierzęcego” bohatera na karty jego utworów. Podob
nie dzieje się w następnej książce pisarza, noszącej tytuł: Srogi pies i senty
mentalny zając (1928).

W wywiadzie udzielonym przez Wiktora „Wiadomościom Literackim” w r. 1927, 
znajdziemy charakterystyczne wyznania pisarza:

„... W trakcie pisania przeżywam całą tragedię czy męczarnię, którą chcę 
zmaterializować w słowach. Piszę więc najczęściej ustępami, fragmentami. 
Rzucam niekiedy na papier kilka myśli, powierzchownie z sobą niezłączo- 
nych — potem luki uzupełniam, stwarzam większe fragmenty, łączę je razem, 
kształtując je w skoordynowaną całość. Niekiedy zdarza mi się, że miesią
cami nie piszę. Jeśli jednak przyjdzie okres sposobny, pracuję dziennie po 
dwanaście, czternaście godzin”.

Wiktor w sposób coraz bardziej zdecydowany zwraca się ku powieści. W r. 1928 
ukazuje się Tęcza nad sercem; w roku następnym Gołębie przy kościele. W r. 1931 
wydaje pamflet „antyurbanistyczny”, który w wywiadzie prasowym sam określił, 
jako „awanturę filmową” — Zwariowane miasto. W r. 1932 powraca do świata 
zwierzęcego tomem nowel i szkiców Eros na podwórzu. Następny ostry atak prze
ciwko miastu, które jakoby rozwija w swoich mieszkańcach zawiść, złość, instynkty 
brutalne i zbrodnicze — zawierała powieść Czarna Rózia (1932).

Wymieniona powyżej grupa utworów Jana Wiktora zawiera oprócz stanowczo 
wyrażanej i charakterystycznej dla niego postawy antyklerykalnej, ewangeliczną 
wiarę we wszechmocne siły miłości bliźniego, w skarby serca, odkrywane wśród 
ludzi samotnych, odepchniętych przez los, ciężko skrzywdzonych przez świat. Jak 
bystro zauważył Zdzisław Hierowski w ciekawym studium „Jana Wiktoia droga 
przez wieś” („Cztery szkice”. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1957) — ci obda
rzeni przez autora czującym i wrażliwym sercem bohaterowie — to z zasady ludzie 
w.si w przeciwstawieniu do ludzi „złego miasta”. „Prócz tego — podkreśla Hie
rowski — owym czujnym i szlachetnym sercem obdarza Wiktor hojnie ptaki i zwie
rzęta, a ich wyimagowaną pierwotną dobroć i szlachetność przeciwstawia w ostrych 
kontrastach zdeprawowaniu ludzi”.

Pisarzem, który wywierał na Wiktora największy wpływ — był Żeromski. „By
wałem świadkiem — wspomina St. W. Balicki — jak zmęczony, rozbity różnymi

39



przejściami, wracał do równowagi psychicznej i w trans opornie idącego pisania 
poprzez lekturę kilkudziesięciu stron autora „Wiatru od morza” i „Przedwiośnia”.

Nie mógł więc nie wywrzeć na Wiktora wpływu podczas trudnych lat między
wojennych Żeromski — budziciel sumień. W twórczości pisarza coraz mocniejszym 
akcentem brzmi prawda o polskiej krzywdzie, o ucisku narodowym i społecznym, 
istniejącym zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Zaostrzające się około 
lat trzydziestych, podczas wielkiego kryzysu ekonomicznego bezrobocie, narastające 
w całej Polsce konflikty społeczne powodują coraz mocniejsze angażowanie się 
pisarza w trudne sprawy współczesności, zaostrzają w nim równocześnie ostrość 
realistycznej obserwacji świata. W licznych artykułach, reportażach, polemikach 
Wiktor sygnalizuje szerokiemu ogółowi wiele bolączek wsi. Po wyjeździć do Francji 
pisarz przede wszystkim odwiedza skupiska emigracyjne, towarzyszy polskiej wy
chodźczej biedocie, wchodzi do siedzib robotniczych, domów noclegowych, poznaj© 
życie najuboższych emigrantów we wszystkich ciężkich i trudnych jego życia prze
jawach. Tak narastają materiały do „Wierzb nad Sekwaną”.

„Materiał zdobyty we Francji i w podróżach po kraju rozsadza dotychczas 
stosowane formy koncepcji literackich. Doraźne użytkowanie go w publicy
styce i reportażach nie wystarcza. Społeczna treść obserwacji i doświadczeń 
pisarza domaga się coraz silniej kształtu artystycznego i pod jej naciskiem 
Wiktor przechodzi do powieści środowiskowej o wyraźnie zarysowanej pro
blematyce, mającej swe źródła w krytycznej postawie pisarza wobec rze
czywistości, która coraz ściślej zaczyna się u niego pokrywać z pojęciem 
ustroju. Rozpoczyna się bojowy okres twórczości Wiktora, okres, w którym 
obok krytyki pojawi się usilne dążenie do oparcia twórczości o jasno określoną 
ideologię społeczną”. (Hierowski).

Po dwóch latach od narodzin „Wierzb nad Sekwaną”, w r. 1935 ukazuje się 
Orka na ugorze. Autor sięga na jej kartach do samego sedna trudnych spraw wsi 
współczesnej, ukazuje w postaci nauczycielki wiejskiej z bliskich mu i znajomych 
okolic pienińskich jak gdyby nową, uwspółcześnioną wersję „siłaczki” Żeromskiego. 
Dodajmy, że modelem do tej postaci była ówczesna nauczycielka spod Szczaw
nicy, obecna kierowniczka znanej w całym kraju Biblioteki Powiatowej w Bochni, 
Maria Bielawska.

„Wierzby nad Sekwaną” i „Orka na ugorze” stanowiły wyraz dalszego ciągu 
pisarskiego rozwoju Wiktora. Obrazy nędzy ludzkiej, krzywdy i wyzysku, pokazane 
w poprzednich utworach z gwałtowną jaskrawością, pojawiły się na kartach tych 
powieści, jako fakty społeczne, dokładnie umotywowane zarówno od strony histo
rycznej jak socjologicznej.

Tak jak jego pisarz najulubieńszy — Żeromski — Wiktor przeciwstawia się pro
wokacjom antysemickim, klerykalizacji państwa, walczy o ochronę dziedzictwa 
kultury narodowej, niszczonego bądź przez bezmyślną niefrasobliwość magnackich 
posiadaczy, bądź wskutek masowego wytwarzania tuzinkowej szablonowej tandety 
jarmarcznej. Głośna była około lat trzydziestych wszczęta przez Wiktora polemika, 
dotycząca sprawy pożaru zamku w Dzikowie, nie zabezpieczonego należycie przez 
jego magnackich posiadaczy — i sprawy bezkarnego wywozu najcenniejszych dzieł 
sztuki za granicę. Atakowany przez wsteczników, przez obrońców „świętego prawa 
własności prywatnej”, Wiktor z namiętnością i pasją wskazywał na działalność 
Łunaczarskiego, radzieckiego ministra, który w ZSRR przeprowadził upaństwo
wienie zbiorów prywatnych i wśród zamętu rewolucji potrafił zabezpieczyć liczne 
dokumenty i zabytki kulturalne.

Działalność społeczna Wiktora często prowadziła go na drogi zbieżne z działal
nością międzywojennych „Wici”, zwłaszcza zaś lewego, najbardziej radykalnego
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nurtu tej organizacji. Ale Wiktor posuwał się dalej na drodze wniosków i przemyśleń 
niż jego bliscy towarzysze ideowi spod znaku „Wici”. Radykalizacja poglądów 
i przekonań autora „Orki na ugorze” krystalizuje się coraz mocniej pod wpływem 
bezpośredniego zetknięcia z wielkim, bolesnym wstrząsem, jakim było dla niego 
przeżycie krwawych strajków chłopskich w roku 1937.

W ostatnich latach międzywojennych Wiktor podróżuje po Opolszczyźnie. Jego 
reportaże z pogranicznego regionu, ogarniętego terrorem hitleryzmu, brzmią jak 
sygnały alarmowe pod adresem polityków ówczesnych. Długotrwały związek pi
sarza z Pieninami powoduje pierwsze oznaki jego zainteresowania tematyką hi
storyczną. W r. 1937 Wiktor ogłasza drukiem opowiadanie Zapomniany lotnik; 
bóhaterem jego jest uczony mnich z Czerwonego Klasztoru, żyjący w połowie XVIII 
wieku, który usiłował wzbić się w powietrzne przestworza. Do tematu podjętego 
w tym opowiadaniu Wiktor wróci raz jeszcze, lecz znacznie później. Na razie 
ogłasza drukiem tom reportaży z pobytu w Rumunii, Bułgarii i Jugosławii Od Du
naju po Jadran (1938) oraz tom szkiców i obrazków Błogosławiony chłeb ziemi 
czarnej (1939). W dalszą działalność jego zarówno literacką jak społeczną ude
rza wojna.

Uderza — ale nie przerywa tej działalności. Gestapo tropi Wiktora za jego re
portaże o Śląsku Opolskim. Pisarz myli ślady Niemców; w Szczawnicy rozpuszczono 
celowo pogłoski, że uszedł za granicę. Tymczasem poszukiwany ukrywa się... 
w Krakowie. „Ukrywa się” — to nie jest słowo właściwe, bo drogę do oficyny 
przy ul. Floriańskiej 13 znało wielu ludzi. Wiktor prowadzi skrupulatnie dziennik 
spraw okupacyjnych. Często wymyka się z Krakowa, by „po dostępnych mu terenach 
tropić hitlerowskie zbrodnie, dokumentować polskie bohaterstwo, zdobywać wiedzę 
o ideowych i politycznych przemianach, zwłaszcza na wsi, i organizować nieustan
nie wydajną pomoc dla każdego, o którego potrzebach się dowiedział”. Od placó
wek „Społem”, od prywatnych przemysłowców i handlowców, od zamożnych gos
podarzy wiejskich umiał Wiktor wydobywać żywność dla licznych „podopiecznych”: 
literatów, dziennikarzy, artystów, naukowców.

Po wyzwoleniu Wiktor z żarliwą energią włącza się w nurt pracy literackiej 
i społecznej. Jest posłem do Krajowej Rady Narodowej, należy do władz Związku 
Literatów Polskich. Pierwszą jego publikacją, wydaną po wojnie, jest szkic publi
cystyczny „Ożywcze krynice”. Powieść Skrzydlaty mnich (1947) stanowiącą nową 
rozszerzoną wersję wątku, opracowanego przed wojną w formie nowelistycznej, 
rozpoczyna w pisarstwie Wiktora nowy nurt tematyczny: należy do niego także 
powieść współczesna Zbuntowany oraz powieść historyczna Papież i buntownik 
(1953). W tych dziełach Wiktor przedstawia bohaterów, walczących o budowanie 
szczęścia i sprawiedliwości na fundamentach zasad ewangelicznych. Bohaterami 
tymi są księża, zbuntowani przeciwko Kościołowi i jego ziemskim reprezentan
tom w imię prawdziwej, czystej wiary chrześcijańskiej, dla szczęścia i dobra czło
wieka. Ksiądz wiejski z okresu międzywojennego, legendarny mnich pieniński, brat 
Cyprian, dążący do opanowania powietrznych przestworzy, zbuntowany przeciwko 
wszechwładzy papieskiej reformator czeski Jan Hus — to są ' ci właśnie boha
terowie.

Dodatkowym walorem ostatniej z wymienionych powieści jest pokazanie po raz 
pierwszy w literaturze polskiej ruchu husyckiego w powiązaniu z jego podłożem 
społecznym, w odsłonięciu jego rewolucyjnych składników i perspektyw.

Publicystycznym marginesem zagadnień, poruszanych w tym nurcie pisarstwa 
Wiktora są jego książki: Wyznania heretyka oraz Kłosy na ściernisku. W tym cza
sie — również w r. 1953 — ukazuje się w zbiorowym tomie opowiadań o straj
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kach i buntach chłopskich okresu międzywojennego obszerna opowieść Przed świ
taniem. Wiktor podsumował w niej wspomnienia i doświadczenia z własnej wę
drówki po wsiach objętych pacyfikacją policyjną, z wędrówki szlakami, które 
znaczyła krew pomordowanych i rannych.

Wielką popularność zyskała sobie dwukrotnie wydana praca krajoznawcza Wik
tora Pieniny i Ziemia Sądecka. Pisarz spłacał tą książką niejako dług wdzięczności 
wobec ziemi od lat ukochanej, która przywróciła mu nadszarpnięte we wczesnej 
młodości zdrowie i wielokrotnie dawała ostoję, wypoczynek, schronienie.

Powieść historyczna Miłość wśród płonących wzgórz, której akcja rozgrywa się 
W Pieninach za czasów Jagiełły — oraz Prześwietlone wspomnienia, w których 
pisarz cofa się do własnych lat młodości i przeżyć szkolnych — oto dwie najnowsze 
pozycje w bibliografii pisarza. Warto przy sposobności nadmienić, że takie jego 
utwory, jak „Orka na ugorze”, „Wierzby nad Sekwaną”, „Skrzydlaty mnich” — 
doczekały się wielu wydań. Liczne utwory Wiktora tłumaczono na języki obce.

Nową pozycją Wiktora, jaka niebawem ukaże się na półkach księgarskich na
kładem Ludowej Spółdzielni W’ydawniczej, są jego wspomnienia o Władysławie 
Orkanie,

Skąd płyną najbardziej istotne źródła walorów treściowych i artystycznych po
wieści Wiktora? Z jego żarliwości ideowej, z głębokiej wrażliwości na ludzką 
krzywdę, z coraz jaśniej i wyraźniej narastającego w nim przekonania, że nie tylko 
zwyczajna dobroć i współczucie człowieka dla człowieka, ale do głębi życia sięgające 
przemiany ustrojowe potrafią przeistoczyć świat. Z nieostygłym wspomnieniem 
strajków chłopskich i krwawych zajść w Kasince pisał kiedyś Wiktor:

„Odeszli ludzie do swoich izb, na zagony, zamilkły pieśni, zostały tylko 
mogiły, które ukryły dziewięć trumien, dziewięć ziam na nowe życie, które 
kiedyś wyrośnie z gleby zgnojonej znojem i krwią. (...) A może to nie ziarna,, 
ale dziewięć pocisków zakopanych pod przyciesią ustroju opartego na krzyw
dzie i ucisku?...”

Lata późniejsze okazały trafność tych przewidywań.
Proza Wiktora posiada także i swoje słabości. Należy do nich skłonność do wie- 

losłowia, do patosu, do wybuchowego liryzmu, do rozwichrzenia stylistycznego, 
którego źródeł doszukiwać się trzeba nie gdzie indziej jak u pisarza, który był 
ulubionym mistrzem jego i nauczycielem — Żeromskiego. W niejednej jego po
wieści dyskusje bohaterów lub monologi samego autora, rozsadzają i niszczą spo- 
istość kompozycji. Ale choć u Wiktora, tak jak u każdego pisarza spotykamy po
zycje literackie przebrzmiałe, każdy jego czytelnik potrafi od razu wyliczyć te 
książki pisarza, które pozostają w pamięci trwałym wspomnieniem. Należą do nich 
na pewno „Wierzby nad Sekwaną”, należy do nich „Orka na ugorze” i „Skrzydlaty 
mnich”.

Siedemdziesięciolecie urodzin zasłużonego pisarza nakłania do próby podsumo
wania jego twórczości. Swoją działalnością zarówno literacką jak społeczną zdobył 
sobie Wiktor popularność wśród czytelników. Czegóż mogą oni życzyć pisarzowi 
z okazji jego święta? Dalszej owocnej pracy — i wielu dalszych książek. Bliski 
jest nam bowiem pisarz, który piórem, myślą i sercem czujnie reagov/al na sprawy 
otaczającej go współczesności, na sprawy narodowe i społeczne, który pochylał się 
z serdeczną troską nad prostym człowiekiem.
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Jan Wiktor



Zdzisława Vogel
Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie

JAN WIKTOR
W 70-LECIE URODZIN

Jan Wiktor często przychodził do naszej biblioteki. Znają go dobrze pracownicy, 
znają go czytelnicy. Kiedy przychodzi do naszego działu już od progu słyszymy 
jego niski i donośny głos: „Cześć pracy!”. Staje w szeroko otwartych drzwiach 
i śmieje się wesoło, na ciemnej opalonej twarzy lśnią tylko grube szkła okularów, 
bieleje srebrny włos.

„Cześć pracy”! — tak, pracy poświęcił Jan Wiktor całe swoje życie. Dnia 1.XI. 
ub. r. minęła 70-ta rocznica urodzin Jana Wiktora (1.XI.1890) pisarza — myśli
ciela, pisarza — reformatora, pisarza który całe życie walczył o prawa dla naj
biedniejszych i wyzyskiwanych, orędownika wsi i spraw ludu wiejskiego.

...„Tak los zrządził, że zawsze szedłem tam, gdzie wołał nieszczęśliwy, 
skrzywdzony, uciemiężony głos... Tak było dawno gdym wędrował po ziemi 
chełmińskiej, by później obrazy zebrane pomieścić w książce Oporni, tak 
było gdym wędrował po ziemi francuskiej, gdzie zbierałem materiały do 
Wierzb nad Sekwaną, pod mostami i w błyskach nożów bezdomnych wyko
lejeńców, wyrzuconych na śmietniki przez ustrój; tak było gdym v/ędrował 
po Śląsku Opolskim w okresie najgorszego terroru hitlerowskiego, gdzie groził 
obóz lub kula. Tak było gdym wędrował po brukach miast i wsi, po domach 
noclegowych, po barakach i przytułkach. Tak było gdym w 1937 roku poszedł 
do wsi, gdzie odbywała się pacyfikacja, gdzie po buntach chłopskich, bezkar
nie szalała przemoc i prześladowanie. Wtedy to napisałem ulotki mówiące 
o gwałtach i po latach pomieściłem zebrane wrażenia w opowiadaniu Przed 
świtaniem — wyznaje Jan Wiktor.

Jan Wiktor związany jest bardzo z Krakowem, od wielu lat mieszka w Kra
kowie, obecnie przy ul. Floriańskiej. Mieszka w starej, typowo krakowskiej ka
mienicy. Do mieszkania prowadzi stare, brukowane podwórko i kręte, drewniane 
schody. Pokój — to pracownia, czy biblioteka, na szafach i w szafach, nawet na 
fotelach i krzesłach leżą sterty książek, szkiców, notatek, rękopisów. Słowem 
wszystko zawalone książkami i papierami.

Daleką i uciążliwą drogę odbył Jan Wiktor od ściernisk zagonu ojcowskiego, 
po piaszczystych równinach Radomyśla nad Sanem, przez sanatorium, przez su- 
terynę na Wolskiej, poddasze na Krupniczej, gdzie zbierał materiały do przyszłych 
prac w trudzie i mozole doświadczeń i klęsk — aż do tego mieszkania na ul. 
Floriańskiej.

W’ Krakowie spotykały pisarza radości i niepowodzenia, pochwały i krytyka, 
chwile uznania i obojętności.

W Krakowie w 1931 roku uzyskał Jan Wiktor nagrodę krakowskiego Związku 
Zawodowego Literatów Polskich. Było to po wydaniu Tęczy nad sercem. Powieść 
ta ukazała się w języku niemieckim, tłumaczona przez Leona Koszellę pt. Morgen
röte über der Stadt w Kolonii, wyd. Gilde-Verlag, wydana została również po cze
sku i słowacku w nakładzie 90.000 egz.

W dwa lata po otrzymaniu nagrody ukazały się Wierzby nad Sekwaną, które były 
ostrym protestem i ciężkim oskarżeniem za nędzę i wyniszczenie tysięcy Polaków 
za granicą. „Wierzby nad Sekwaną” stały się najgłośniejszą powieścią, powieścią — 
dokumentem. Wstrząsające obrazy życia emigracji zarobkowej poruszyły społe
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czeństwo i zyskały autorowi rozgłos i sławę. Książkę wydano sześciokrotnie. 
Po ukazaniu się powieści Jana Wiktora zaroiły się pisma od artykułóv7, recenzji, 
omówień i wywiadów. Często ukazywały się podobizny autora w różnych, nie tylko 
literackich pismach.

Inna książka Jana Wiktora Skrzydlaty mnich ukazała się w przekładzie na język 
słowacki pt. „Okridleny Mnich” w tłumaczeniu Marii Babiakowej-Bajowej. Ta 
sama pov/ieść wyszła równocześnie w serii „białych książek” prześlicznie wydana 
po czesku pt. „Kridlaty Mnich” w tłumaczeniu Adolfa Gajdosa.

Jan Wiktor część roku spędza w ulubionej Szczawnicy w willi Szalay. W Szczaw
nicy zrósł się z uroczą przyrodą i ludnością góralską. Autor „Wierzb” wędrował 
po Podhalu i okolicach Szczawnicy, po wsiach, często rzuconych z dala od lud
nych gościńców, wędrował do zapomnianych, nędznych chat, do szałasów na hale, 
na pastwiska, do kolib i na pola — v,\szędzie tam gdzie największa bieda ludzka.

„Wiktor idzie wszędzie tam, gdzie się tylko coś ważnego dzieje, a zwła- 
cza gdzie jakaś krzywda grozi Polsce i ludowi polskiemu, jakieś niebezpie
czeństwo się jawi. Idzie nie tylko jako reporter, zawodowiec dziennikarski, 
który do notatnika spisuje wynurzenia dyplomatyczne i obmyślane urzędo
wych osobistości, ale jako zwykły człowiek, który z ludźmi żywymi, tygod
niami i miesiącami żyje — po ich chatach, domach-jaskiniach — który się 
całym człowiekiem, a nie tylko jego „społecznym” czy politycznym aspektem 
zajmuje”.!)

Z wędrówek po ziemi szczawnickiej powstała jedna z najlepszych powieści Orka 
na ugorze, wydana w 1935 roku, która uzyskała aż dziesięć wydań, wśród nich 
dwa masowe po 50.000 egz.: jedno z wydań K.U.K., drugie w serii Złota Biblioteka. 
„Orka na ugorze” ukazała się też w przekładzie na język czeski pt. „Plemeno 
Kainowo”.

Silny był odzew powieści w społeczeństwie, które upominało się znowu o na
grodę dla pisarza. Nic też dziwnego, że w 1936 roku w Ratuszu Krakowskim na
stąpiło uroczyste wręczenie Janowi Wiktorowi nagrody literackiej ni. Krakowa.

Równo 20 lat później tj. w 1956 roku został Jan Wiktor po raz drugi odznaczony 
nagrodą literacką m. Krakowa.

Bogaty jest dorobek pisarski Jana Wiktora: dwadzieścia osiem książek i całe 
mnóstwo artykułów, reportaży, recenzji, opowiadań, nowel rozsianych po rozma
itych tygodnikach i dziennikach w kraju i za granicą. Ukazywały się one też pod 
rozmaitymi pseudonimami: Jawir, Jawor, Stach Płomień, Stach Szaruga, Zasański, 
Jan Zarański. Gdzie i o czym Jan Wiktor nie pisał? — naprawdę trudno byłoby 
tufaj wymieniać, mam całą kartotekę, całą skrzynkę katalogową jego różnorodnych 
prac, prac pisarza i publicysty drukowanych w czasopismach krakowskich, lwow
skich, wielkopolskich, śląskich, amerykańskich, włoskich itd., itd.

Tysiące zapisanych arkuszy, myśli i spostrzeżeń, wskazówek i zdarzeń przele
wanych w ciągu wielu lat na papier mówią nam, że Jan Wiktor nie przeszedł obo
jętnie obok żadnego zagadnienia, wobec którego należałoby zająć zdecydowane 
stanowisko, bo przemilczenie go byłoby krzywdą społeczną, godziłoby w najbied
niejszych, pogłębiałoby nędzę i niedolę pokrzywdzonych. Jan Wiktor „jest tym 
chodzącym po Polsce sercem, które oplotami słów zagarnąć pragnie serca innych 
Polaków, szarpać nimi i trząść”.

Ostatnia praca Jana Wiktora, która ukazała się przed wybuchem drugiej wojny 
światowej to Burek. Pierwszą publikacją po wojnie był zbiór reportaży pt. Ożywcze 
krynice — „chłopski manifest Jana Wiktora” wydany w 1945 roku przez Książni
cę Atlas. ■

!) Koniński K. L.: Pisma wybrane. Warszawa 1955 Pax s, 233—234.
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w 1953 roku ukazała się powieść Papież i buntownik, która miała już trzy wy
dania. W tym roku zamknięty został 40-Ietni okres pracy pisarskiej, publicystycznej 
i społecznej Jana Wiktora. Znane i poczytne są jego powieści opisujące życie zwie
rząt w których autor „Orki” okazał doskonałą znajomość świata zwierzęcego, po- 
rówmywanego niejednokrotnie z Dygasińskim i Kiplingiem.

Jak pisze Jan YZiktor? Pisze w trudzie i mozole, długo utrwala myśli, wrażenia, 
wzruszenia, pracuje od rana do zmroku, gdy porwie go jaki temat pisze niezmor
dowanie, nie myśli o spoczynku, nie dba o to, czy to dzień, czy noc.

„Oto teraz” — mówi pisarz — ,,porwał mnie taki temat aby napisać wspomnienia 
o Nałkowskiej, Przybosiu i innych pisarzach, nie wiem czy to kiedy wydam, ale 
muszę pisać. Już napisałem wspomnienia o Orkanie z którym byłem we Włoszech”.

W 1956 roku ukazał się bogato ilustrowany tom pt. Pieniny i Ziemia Sądecka 
w Wydawnictwie Literackim w Krakowie. Książkę tę pisał Jan Wiktor 26 lat, od 
1930 roku do 1956. Jest ona owocem długoletnich i skrzętnie gromadzonych mate
riałów. Uderza w niej każdego nadzwyczajne bogactwo i znajomość źródeł, faktów 
różnorodnych problemów i zagadnień z dziedziny historii, etnografii, sztuki itp.

O ostatniej powieści Miłość wśród płonących wzgórz wydanej przez Ludową Spół
dzielnię Wydawniczą mówił autor, że powstała „z wielkiego trudu”.

„Cztery lata ślęczałem nad stertami szpargałów, tysiącami liter napełniałem 
kartki, nieraz oczy były utopione w ogniu... Żadna z moich książek nie była 
źródłem tylu udręczeń, jak ta. Nieraz ją przeklinałem, nieraz postanawiałem 
wycofać z druku i zwrócić wszystkie wydatki, wyrównać straty... Chciałem 
w niej związać przeszłość z teraźniejszością... Włożyłem wiele trudu, aby 
wskrzesić zdarzenia przeszłości, aby ożywić kamienie i grudy tej ziemi, która 
jest klejnotem w koronie polskiej. Czy mi się to udało? To mogą powiedzieć
czytelnicy’ zwierza się autor „Wierzb’

Na jednym spotkaniu z czytelnikami opowiadał autor „Orki”, że znał szewca, 
wyrobnika, pracującego w suterenie, który przez szybę okna widział tylko nogi 
przechodniów. Szewc ten cieszył się bardzo, że praca jego chroni przed mrozem 
i przeziębieniem. Jan Wiktor mówił:

„Szukałem rozjaśnionej twarzy, aby zapamiętać wyraz oczu tego nędzarza 
tak odmienionego, aby zapamiętać dźwięk jego uszczęśliwionego głosu. Z ta
kim samym uczuciem szukałem oczu czytelnika, chcąc zobaczyć jego wyraz 
— szukam warg, chcąc ujrzeć jego uśmiech. Z takim samym uczuciem chciał- 
byrn usłyszeć drżenie serca wzruszonego pulsem, dobytym z serca pisarza, 
wcielonym w słowo: człowiek jest dobry”.

Ale Jan Wiktor to nie tylko pisarz, ale i działacz społeczny. Słynne jest jego 
wystąpienie w 1937 roku w okresie strajku chłopskiego oraz przemówienia na Kon
gresie Stronnictwa Ludowego w Szczawnicy. Zebrany materiał z tego okresu 
ogłosił Jan Wiktor w szkicach Przede dniem, które w 1953 roku ukazały się w wy
daniu poszerzonym, nakładem „Czytelnika”, w tomie Przed świtaniem.

W 1938 roku Rada gm. Szczawnica powzięła jednomyślną uchwalę i mianowała 
swym członkiem borowym Jana Wiktora za jego działalność literacką oraz prace 
społeczną związaną tak ściśle z umiłowanym przez niego terenem Szczawnicy 
i Pienin.

W 1952 roku został Jan Wiktor wybrany posłem do Sejmu Polskiej Rzeczypo
spolitej Ludowej, posłem ziemi krakowskiej obejmującej powiaty: Nowy Targ i My
ślenice, tej ziemi gdzie zginęli chłopi na polach Kasinki Małej oraz odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi.

W 1953 roku, w 40-lecie swej pracy został Jan Wiktor odznaczony Orderem Sztan
daru Pracy II Klasy, w 1959 r. otrzymał Krzyż Komandorski Odrodzenia 
Polski.
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Kto chciałby zaznajomić się bliżej z życiem i twórczością Jana Wiktora może 
znaleźć materiały w niżej podanych książkach:

CZACHOWSKI KAZIMIERZ: Obraz współczesnej literatury polskiej 1884—1934 
T. 3. Warszawa 1936, Państw. Wydawn. Książek Szkolnych. (Jan Wiktor: s. 631-646, 
711—713).

HIEROWSKI ZDZISŁAW: Cztery szkice. Jan Wiktor, Jan Brzoza, Gustaw Mor
cinek, Pola Gojawiczyńska, Kraków 1957, Wydawn. Literackie, s. 232.

HIEROWSKI ZDZISŁAW: O twórczości Jana Wiktora. Wrocław 1952, Zakł. Kar
tograf. s. 27. Osobne odbicie z „Zeszytów Wrocławskich”, r. 6 nr 3, 1952.

KONIŃSKI LUDWIK: Pisma wybrane. Warszawa 1955, „Pax” s. XXX, 429, por
tret. (m. in. J. Wiktor: s. 233—256).

MATUSZEWSKI RYSZARD: Literatura międzywojenna. Warszawa 1953, „Wiedza 
Powszechna”, s. 302, ilustr. (J. Wiktor: s. 233—234).

MAZANOWSKI ANTONI, MAZANOWSKI MIKOŁAJ: Obraz literatury polskiej. 
Okres lat 1918—1947 uzup. Stefan Papee. T. 2, Kraków 1947 Wyd. „Przełom”, s. 443— 
889, 1 nlb. (J. Wiktor: s. 816—819).

PŁOMIEŃSKI JERZY EUGENIUSZ: Twórcy bez masek. Wspomnienia literackie. 
Warszawa 1956, „Pax”, s. 304. (J. Wiktor: s. 40—41).

SZCZAWIEJ JAN: Owoc dobrego i złego. Szkice. Warszawa 1959, Lud. Spółdz. 
Wydawn. s. 487, 5 nlb. (M. in. J. Wiktor: s. 63—85).

Wyłącznie osobie i twórczości Jana Wiktora poświęcona jest ostatnio wydana 
praca zbiorowa pt.: Jan Wiktor — w 70 rocznicę urodzin, którą omawiamy poniżej 
(na s. 51) osobno.

Kazimierz Chudek

Z FRANCUSKICH DOŚWIADCZEŃ AUDIOWIZUALNYCH

Podczas dni kultury francuskiej w Polsce, które odbyły się w drugiej połowie 
października 1960 r., prelegenci i pisarze francuscy przedstawili najnowsze osią
gnięcia francuskie w różnych dziedzinach. Jest cechą charakterystyczną, że o ile 
kiedyś Francuzi reklamowali swoją sztukę i literaturę, o tyle teraz starają się za
poznawać zagranicę ze swoimi osiągnięciami technicznymi. Jest to najnowsza ten
dencja w propagandzie francuskiej.

Jedną z imprez, z którą miała możność zapoznać się publiczność polska, był 
odczyt prof. Paul Rivenc, kierownika Ośrodka Poszukiwań Audio-Wizualnych 
(Centre des Recherches Audio-Visules) w Saint-Cloud, poświęcony metodzie audio
wizualnej w nauczaniu języków obcych. Nie tutaj miejsce na szczegółowe przed
stawianie środków i sposobów wdrażania uczniów w tajemnice obcego języka. 
Można tylko zaznaczyć, że podstawowymi urządzeniami technicznymi do stosowania 
tej metody jest synchronizowane posiłkowanie się magnetofonem i rzutnikiem do 
przezrocży. Innym środkiem jest tzw. „laboratorium języka”, (la laboratoire de 
langue), które stanowi kabina z magnetofonem. Uczeń ćwiczy w takiej kabinie spo
sób wymawiania obcych słów. Na taśmie magnetofonowej nagrana jest wymowa 
poprawna z lukami na powtórzenie poszczególnych słów. Uczeń powtarza je natych
miast po usłyszeniu, a jego głos zapisuje taśma magnetofonowa. Po przerobieniu 
całego ćwiczenia i cofnięciu taśmy do początku ma możność porównania na własne 
uszy wymowy poprawnej i swojej własnej, co mu uświadamia, na czym polegają 
popełniane przez niego błędy.
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Rezygnując z obszernego przedstawienia metody audiowizualnej w nauczaniu 
języków obcych, z wypowiedzi prof. Rivenc warto zanotować te przynajmniej, 
które dotyczą spraw ogólniejszych. Jest to doskonała odpowiedź dla tych, którzy 
obawiają się, że środki techniczne przysłonią istotne cele w pracy oświatowej.

„Te wszystkie aparaty — mówi prof. Rivée — są dla nas tym samym, co kawałek 
kredy, używany w dotychczasowej pracy. Rolę zasadniczą gra zawsze profesor. 
Rzeczą najważniejszą jest metoda w posiłkowaniu się urządzeniami, które mamy 
do dyspozycji”.

Drugim ciekawym szczegółem jest to, co prof. Rivée mówił o wyższości przezrocza 
nad filmem:

„Kino jest sztuką kłamania w doskonały sposób. Kino podaje za dużo detali rów
nocześnie i nie pozwala skoncentrować uwagi ucznia na rzeczach najistotniejszych. 
Dlatego na lekcjach większe usługi oddają schematyczne rysunki niż najwierniejsza 
fotografia. Trzeba mieć także możność cofnięcia obrazu, a na to właśnie pozwala 
przezrocze”.

Według prof. Rivenc tylko te dv7a urządzenia techniczne, tzn. rzutnik i magnetofon, 
umożliwiają wielokrotne powtarzanie, jeżeli zespół uczniów nie zdoła czegoś uchwy
cić za pierwszym razem.

W stadium eksperymentów, których prof. Rivée nie sprecyzował dokładnie znaj
dują się próby powiązania filmu z projekcją przezroczy. Polega to na tym, że przed 
projekcją filmu wyświetla się niektóre realia i szczegóły z niego jako diapozytywy. 
Uczeń widząc je potem na filmie, zwraca już uwagę zgodnie z intencją nauczyciela.

Warto zaznaczyć, że prof. Rivenc wspomniał o ukazaniu się na rynku francuskim 
małych elektrofonów czyli aparatów tylko do odtwarzania dźwięku z taśmy magne
tofonowej, których cena jest trzykrotnie niższa w porównaniu z magnetofonem.

W świetle wypowiedzi prof. Rivée, którego można uważać za jednego z czołowych 
specjalistów metody audiowizualnej, należy przyjąć, że największy pożytek oddać 
może zespolone korzystanie z rzutnika i magnetofonu. W tym chyba kierunku po
winny pójść nasze rozważania i eksperymenty w zastosowaniu form audiowizual
nych w bibliotekach.

Anna Olechowska
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr XIII
w Warszawie

MIKOŁAJ NOSOW I JEGO KSIĄŻKI DLA DZIECI

Autor znanych i łubianych przez dzieci książek, Mikołaj Nosow, urodził się 
w 1908 roku w Kijowie, gdzie ojciec jego był aktorem. Nosow wychowywał się na 
wsi pod Kijowem i tam też chodził do szkoły. Po jej ukończeniu pracował w fabry
ce, a później w cegielni, ucząc się równocześnie i przygotowując się na wyższe 
studia. W 1927 roku, po zdaniu egzaminów konkursowych, wstąpił do Kijowskiego' 
Instytutu Sztuk Pięknych, z którego po dwóch latach przeniósł się do Państwowego 
Instytutu Kinematografii w Moskwie. Niemal dwadzieścia lat pracował Nosow 
jako reżyser w radzieckiej kinematografii. Za pracę na tym polu otrzymał w 1948 
roku order „Czerwonej Gwiazdy”.

Dla dzieci zaczął Nosow pisać w 1938 roku, drukując pierwsze opowiadania 
w „Murziłce”. Właściwą jednak działalność na polu literatury dziecięcej rozpoczął 
dopiero po wojnie. W 1945 roku wyszedł zbiorek opowiadań pt. Puk-Puk-Puk,
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w ślad za nim Wesołe opowiadania. Schodki oraz powieści Wesoła rodzinka, Dzien
nik Koli Sinicyna i największa z powieści Witia Malejew w szkole i w domu,, 
wydana w 1951 roku.

Mikołaj Nosow pisze dla dzieci młodszych, ośmio-jedenastoletnich, a nawet przed
szkolaków. Bohaterami jego książki są chłopcy ukazani z wielką znajomością ich 
przeżyć, zamiłowań i wad. Nosow stawia sobie za cel wychowanie dzieci i dlatego 
wszystkie jego utwory, począwszy od najwcześniejszych, króciutkich opowiadań, 
aż do nawiększej powieści jaką jest Witia Malejew, poruszają takie zagadnienia 
jak: poczucie obowiązku, uczciwość, prawdomówność, odwaga, samodzielność, 
przyjaźń.

Nosow nie prawi dzieciom morałów, ale swój cel osiąga stwarzając odpowiednie 
sytuacje, niepozbawione humoru i dowcipu i na ich tle ukazuje wady i śmiesznostki 
bohaterów. W ten sposób poznajemy Miszkę samochwałę, który nie umiał ugoto
wać kaszy, małych tchórzy, przestraszonych wędrującym po podłodze kapeluszem, 
oraz innych chłopców drżących ze strachu na odgłosy dobywające się ze strychu 
Strach ma wielkie oczy. Trzeba najpierw zbadać przyczyny niezwykłych zjawisk, 
a okaże się, że nie są one straszne. Kapelusz się porusza, bo siedzi pod nim wąż, 
a tajemnicze stukania to uderzenia wronich dziobów w deski, na których leżały 
owoce jarzębiny.

Małe, wesołe opowiadania Nosowa nie tylko rozweselają czytelników, lecz uczą 
ich także poznawać wielki, interesujący świat, na którym jest tak dużo nieznanych 
rzeczy i zjawisk.

Do większych utworów napisanych przez Nosowa dla dzieci należy Wesoła ro
dzinka, Dziennik Koli Sinicyna, Wita Malejew w szkole i w domu oraz fantastyczne 
opowiadanie Przygody Nieumiałka i jego towarzyszy.

Wesoła rodzinka to ciekawe i pełne humoru opowiadanie o dwóch chłopcach, 
Miszce i Koli, zapalonych majsterklepkach i wynalazcach. Gdy po wybuchu „ma
szyny parowej”, zrobionej z puszki od konserw i poparzeniu się jednego z nich, 
surowy zakaz nie pozwalał im majstrować więcej przy „maszynie”; chłopcy chodzą 
przez parę dni znudzeni brakiem zajęcia. Wówczas to przeczytali przypadkowo 
w naukowej książce o inkubatorze i hodowli drobiu, postanawiają więc sami wy
hodować kurczęta. Zabierają się do pracy z zapałem, ale zaraz na wstępie prze
konują się, że sam zapał nie wystarczy, że trzeba mieć dużo wiadomości. Zaczy
nają czytać i dowiadują się wielu ciekawych rzeczy, dotyczących hodowli kurcząt. 
Z początku wszystko idzie dobrze, ale po paru nieprzespanych nocach chłopcy za
sypiają na lekcjach oraz mają coraz gorsze wyniki w nauce. Rozumieją, że sami 
nie dadzą sobie rady i przyjmują pomoc kolegów, którą na początku odrzucili. Teraz 
cała klasa pełni dyżury przy inkubatorze. Kola i Miszka mogą odpocząć i odrobić 
lekcje. Po trzech tygodniach trud ich zostaje nagrodzony. Z jajek wykluwa się 
dwanńście puszystych kurczątek — prawdziwie wesoła rodzinka. Chłopcy osiągają 
zamierzony cel dzięki dokładnemu przygotowaniu, wytrwałej i systematycznej pracy, 
oraz pomocy kolegów. Bohaterowie książki, a z nimi czytelnicy rozumieją, że można 
wykonać wiele bardzo trudnych rzeczy w zespole. To co dla jednego je.sfc nieosią
galne, staje się możliwe w gronie zżytych kolegów.

Podobne problemy występują w Dzienniku Koli Sinicyna. Bohaterowie tej książki 
zakładają hodowlę pszczół. Obserwacja życia pszczół wzbogaca niezmiernie ich 
wiadomości nie tylko o pszczołach i pszczelarstwie, ale też o roślinach, z których 
pszczoły zbierają miód.

„Wesoła rodzinka” i „Dziennik Koli Sinicyna” to właściwie dwie książki popu
larnonaukowe dla najmłodszych czytelników. Dają one dzieciom dużo wiadomości
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■w sposób ciekawy i łatwy, bo nie podanych bezpośrednio przez autora, ale zdoby
tych wraz z bohaterami książek, często w sytuacjach pełnych humoru.

Uroczą, tryskającą humorem, a zarazem zawierającą dużo prawdy psychologicz
nej o chłopcach w wieku lat jedenastu, jest powieść pt. Witia Malejew w szkole 
i w domu. Bohaterem książki jest uczeń IV klasy. Jest to chłopiec, któremu brak 
wytrwałości w przygotowywaniu lekcji. Jak sam mówi o sobie — nie ma woli. Naj
więcej trudności sprawia mu matematyka. Systematyczną pracę nad uzuppłnieniem 
braków uniemożliwia Witii jego zamiłowanie do gry w piłkę nożną, szachy oraz 
przyjaźń z Kostią Szyszkinem, chłopcem o równie słabej woli jak on. Kostia z kolei 
jest wielkim miłośnikiem zwierząt, prowadzi w domu całą hodowlę białych myszek, 
a szczególnie absorbuje go tresura psa Łobzika. Witia rozumie, że obaj źle spędzają 
czas, ale nie jest w stanie przerwać zabawy przed zapadnięciem nocy. Lekcje od
rabia byle jak, zadania ściąga w szkole od kolegów. Momentem przełomowym 
w jego nauce jest dzień, kiedy o rozwiązanie zadania prosi go młodsza siostra. 
Okazuje się, że Witia nic nie umie, ale jest bardzo ambitny, a w porównaniu 
z młodszą siostrą uważa się niemal za dorosłego. Za nic więc nie chce się przy
znać, że nie umie rozwiązać zadania. Chęć zachowania autorytetu w oczach młod
szej siostry jest tak silna, że Witia od tej chwili zaczyna poważnie myśleć o nauce, 
szczególnie o matematyce. Drugim problemem. ukazanym w tej książce przez No
sowa jest zagadnienie przyjaźni. Witia i Kostia to dwaj nierozłączni przyjaciele. 
Ale czy pravz’dziwi przyjaciele? Czy przyjaźń polega na tym, aby dawać koledze 
zadania do ściągania i osłaniać kłamstwami jego wagary? Kłamstwa się wykry
wają, a Kostia wraca do szkoły i szczęśliwie wyrówuje swoje braki. Witia, a za
razem z nim czytelnik, dochodzi do wniosku, że prawdziwa przyjaźń nie polega 
na ukrywaniu braków kolegi, a na udzielaniu mu pomocy w ciężkich chwilach życia.

Postacie chłopców nakreślone są po mistrzowsku, z wielką prawdą oddane są 
ich przeżycia psychiczne, wyraźnie postawiony problem prawdziwie i źle zrozu
mianej przyjaźni. Przy tym żywa akcja, dobry żart i ciepły serdeczny na^itrćj tej 
książki sprawiają, że jest ona bli.ska dzieciom.

Od poprzednio omówionych, pełnych realizmu książek Nosowa, odbiegają wydane 
w 1957 roku Przygody Nieumiałka i jego towarzyszy. Jest to fantastyczna opowieść 
bajka o karzełkach. Ale i w tej bajce autor nie rezygnuje ze swych założeń wy
chowawczych. Jest wśród karzełków ktoś, kto nie chce się uczyć, nic nie robi, kłamie 
i przechwala się. Jednak i on zrozumiał, że źle postępuje. Pełen wstydu i pokory 
przyznaje się do swych win i obiecuje poprawę.

Książka dość przyjemna ze względu na komizm sytuacji i postaci, lecz przeła
dowana dydaktyzmem i miejscami nudnawa. Cieszy się podobno ogromną poczyt- 
nością wśród dzieci radzieckch, natomiast w naszych bibliotekach poczylność ta 
jest znacznie mniejsza.

Nosow włada słowem po mistrzowsku. Język jego jest prosty lecz pełen wyrazu, 
słowa dobrane tak umiejętnie, że doskonale charakteryzują bohaterów i ukazują 
sytuacje, a z wszystkiego przebija żywy humor.

Śmiech w utworach Nosowa służy celom wychowawczym. Ukazując ujemne strony 
swoich bohaterów, wyśmiewając ich wady, pisarz pomaga dzieciom zrozumieć jak 
ważną rzeczą jest uwolnić się od tych wad.

Książki Nosowa bawią i uczą, pomagają małym czytelnikom poznać siebie, swoje 
postępowanie, swoje wady i zalety, które odgrywają tak doniosłą rolę w kształto
waniu się charakteru człowieka.
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WŚR0D

POŻYTECZNA KSIĄŻKA O JANIE WIKTORZE

Jan Wiktor — W 70 rocznicę urodzin. Praca zbiorowa pod red. Piotra Banacz- 
kowskiego. W-wa 1960, LSW, .s. 156, 4 nlb., zł 15.00.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza uczciła 70 rocznicę urodzin Jana Wiktora wy
daniem książeczki, opowiadającej w skrócie o życiu, dotychczasowej pracy i do
robku pisarza. Jest to praca zbiorowa, na którą składają się wspomnienia i szkice 
o Wiktorze, fragmenty jego własnych wypowiedzi oraz cenne informacje bibliogra
ficzne. Poważną część książki wypełnia interesujący szkic Józefa K o r p a ł y pt. 
„Jan Wiktor czyli pochwała pisarza”, udana próba charakterystyki oblicza spo
łecznego i najbardziej znamiennych przejawów twórczości Wiktora.

Stanisław Witold Balicki, Antoni Ol c h a, Witold Zechenter i Anatol 
K rakowiecki dopełniają bogatej sylwetki pisarza krótkimi zarysami wspom
nieniowymi, poświęconymi różnym okresom w jego życiu.

Wielce pożyteczne dla bibliotekarza jest zestawienie głosów krytyki literackiej 
o utworach Jana Wiktora (bardzo ciekawe cytaty!), a w szczególności „Przegląd 
bibliograficzny twórczości Jana Wiktora” opracowany przez Teresę Bieńkow
ską i Zdzisławę Vogel pod red. Józefa Korpały. Przegląd ten obejmuje 
zarówno utwory drukowane w postaci książek i broszur (z uwzględnieniem wzno
wień), jak i artykuły rozproszone po czasopismach. Całość ujęta jest bardzo przej
rzyście, w układzie chronologicznym, doprowadzona do roku 1960; liczy zaś sobie 
aż 640 pozycji — bez przekładów na języki obce.

Książeczka Jan Wiktor — w 70 rocznicę urodzin jest niezbędna zarówno dla na
uczycieli polonistów, jak i dla bibliotekarzy pragnących zorganizować wieczor
nicę czy pogadankę poświęconą twórczości pisarza. Przegląd bibliograficzny jego 
prac posłużyć może w tych wypadkach do wybrania książek na wystawkę okolicz
nościową, a szkice — specjalnie zaś Józefa Korpały — do opracowania 
tekstu pogadanki o pisarzu. ’Vyypowiedź własna Jana Wiktora — opublikowana 
w książce — wyjaśniająca okoliczności pomysłu i opracowania jego poczytnych 
książek „Wierzby nad Sekwaną” i „Orka na ugorze” nadaje się, przy okazji od
powiedniej imprezy, do odczytania na glos.

Książeczka ilustrowana jest kilkoma fotografiami Wiktora z różnych okresów 
życia pisarza.

Bart.
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Tezar

WYBORY DO SEJMU PRL I DO RAD NARODOWYCH 
(Kilka uwag na marginesie pewnej książki)

16 kwietnia 1961 roku odbędą się w całym kraju wybory do Sejmu i do rad na
rodowych. Obecnie przedstawiciele „ludu pracującego miast i wsi” — posłowie na 
Sejm a także i radni rozliczają się przed wyborcami ze swojej działalności w bie
żącej kadencji. Komitety Frontu Jedności Narodu występują z nowymi programami 
wyborczymi. Rozpoczęła się już i trwa kampania wyborcza. Prasa centralna i re
gionalna dużo uwagi i miejsca poświęca tym zagadnieniom. Coraz częściej spo
tykamy w bibliotekach czytelników poszukujących różnorodnych materiałów na 
temat działalności rad narodowych, obowiązków i uprawnień radnego itp. Dla 
ułatwienia im poszukiwań, a także celem szerszego zainteresowania problematyką, 
trzeba będzie zdjąć z półek książki z tego zakresu i ułożyć je na okolicznościowej 
wystawce. Tu obok Konstytucji PRL oraz Ordynacji Wyborczej do Sejmu PRL i rad 
narodowych (W-wa 1961 Książka i Wiedza, s. 94), ułożymy przede wszystkim wy
dawnictwa tygodnika „Rada Narodowa” jak np.:

Podręcznik sekretarza gromadzkił^o. W-wa 1959 s. 253
Poradnik gromadzkiej rady narodowej na rok 1960. W-wa 1960 s. 295
Poradnik komitetów blokowych i domowych. W-wa 1960 s. 212
Poradnik sołtysa. W-wa 1959 s. 129.

Wyłożymy także książki innych wydawnictw, jak np.:
BIELECKI CZESŁAW, WINIARSKI BOLESŁAW. Gospodarka rad narodowych. 

W-wa 1960 PWG s. 346.
BOCHEŃSKI TADEUSZ, GEBERT STANISŁAW. Nowa ustawa o radach naro

dowych. (Według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 1958 r.) W-wa 1959 
ZZPPiS s. 487

ICAWALEC WINCENTY. Rady Narodowe u progu planu 5-Ietniego 1961-1965. 
W-wa PWG s. 85

SLUBOWSKI STANISŁAW, SZCZEPAŃSKI ARKADIUSZ. O prawach i obo
wiązkach członków i pracowników prezydiów rad narodowych. W-wa 1960 Wy- 
dawn. Prawn. s. 130.

Korzystając z okazji trzeba będzie wyłożyć na wystawce i szeroko spopularyzować 
bardzo ważne dla obywateli akty prawne obowiązujące od 1 stycznia 1961 roku:

Kodeks Postępowania Administracyjnego. W-wa 1960 s. 31. Dodatek do nr 29 
tygodnika „Rada Narodowa”.

Skargi i wnioski. Przepisy prawne z komentarzem. W-wa 1960 s. 22. Dodatek 
do nr 52/53 tygodnika „Rada Narodowa”.

Bardzo wskazane będzie również gromadzenie w tym okresie i udostępnianie 
wycinków z. prasy centralnej i regionalnej.

W bibliotekach gromadzkich na tej wystawce położymy ostatnio wydaną z tego 
zakresu książkę PIOTRA TYPIAKA: Praca w gromadzie. W-wa 1960 s. 310 nlb. 4. 
Jest to zarys encyklopedyczny wiedzy, którą posiadać powinien każdy działacz 
gromadzki, każdy kto interesuje się życiem społecznym, politycznym, gospodar
czym i kulturalnym gromady. W tej bardzo przystępnie napisanej książce omówie
nie każdego zagadnienia poprzedza ogólna informacja na temat stanu i potrzeb
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w tym zakresie w całym kraju,, a następnie autor wskazuje miejscowym działaczom 
możliwości podejmowania pewnych przedsięwzięć w ramach istniejących przepisów, 
które także omawia. I tak na przykład w części dotyczącej budownictwa wiej
skiego dowiadujemy Się o żywiołowej odbudowie wsi polskiej po roku 1956, w^y- 
chodzenia jej spod słomą krytych chat, po czym cały szereg praktycznych rad 
i uwag o prawie budowlanym, możliwości uzyskania pożyczki, produkcji materia
łów budowlanych przez wiejskie zespoły itp.

Wszystkich obywateli zamieszkałych na wsi bardzo obchodzą i interesują wa
runki (bardzo często jeszcze niełatwe) życia na wsi. Zadaniem radnego gromadz
kiego między innymi jest dbać o ich stałą poprawę. Dopomogą mu w tym roz
działy książki Typiaka, które mówią na przykład o możliwościach budowy łaźni 
i pralni wiejskiej, budowy wodociągu wiejskiego zapewniającego wsi zdrową wodę 
pilną, elektryfikacji, zakładaniu spółdzielni zdrowia, organizowaniu pomocy spo
łecznej, organizowaniu życia kulturalnego w gromadzie (tu kilka stron poświę
cono bibliotekom publicznym).

Zupełnie zrozumiałe jest, że najwięcej miejsca i uwagi poświęcono zagadnie
niom rolnictwa. Z informacji ogólnych i rad oraz wskazań, każdy działacz gro
madzki wyniesie wiele korzyści. Tu bowiem autor z dużą znajomością rzeczy oraz 
czytelnika tej książki — wprowadza go w gąszcz przepisów prawnych, form orga
nizacyjnych, udzielając informacji na temat m. in. Funduszu Rozwoju Rolnictwa, 
roli kółek rolniczych, wiejskiej spółdzielczości rolniczej, melioracji, elektryfikacji 
i mechanizacji rolnictwa, produkcji roślinnej i zwierzęcej, szkolnictwa rolniczego 
itp., aż do obowiązków wsi wobec państwa.

Książkę zamykają dwa rozdziały bardzo praktyczne dla każdego działacza gro
madzkiego. W tym miejscu bowiem omówiono istotne zagadnienia: środków pozo
stających w dyspozycji rady gromadzkiej, zarówno finansowych jak i organiza
cyjnych (tzw. czyny społeczne) oraz organizmu społecznego i administracyjnego, 
jaki stanowi gromadzka rada» narodowa — od sesji rady narodowej poprzez ko
misje, prezydium, zebranie wiejskie, aż do zadań i uprawnień sołtysa.

Zasadę, jaką przyjął autor przy omawianiu zagadnień umieszczonych w poszcze
gólnych rozdziałach, rozciągnął na całą książkę otwierając ją informacją bardzo 
ogólną o ustroju PRL oraz o sytuacji gospodarczej Polski i perspektywach jej 
rozwoju. W tym miejscu małe „niestety”: cykl produkcyjny książki trwał zbyt długo, 
stąd zupełnie usprawiedliwiający autora brak omówienia w książce „Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego”, który jak wiadomo ukazał się w czerwcu 1960 
roku. I drugie „niestety” już pod adresem autora. Brak indeksu rzeczowego utrudnia 
nieco dotarcie do poszczególnych zagadnień, informacji, przepisów prawnych (sze
roko cytowanych)). Mimo tych braków — książkę Typiaka należy uznać za bardzo 
pożyteczną, w działalności rad narodowych potrzebną, potrzebną także szerokiemu 
ogółowi mieszkańców wsi. Książka ta powinna więc znaleźć się w naszych bi
bliotekach w księgozbiorze podręcznym. Żałować tylko należy, że ukazała się 
ona w zbyt małym nakładzie (10.000 egz.), tym bardziej jeśli się uwzględni za
interesowanie nią nowych radnych gromadzkich rad narodowych, których 
wybierzemy w kwietniowych wyborach.

zasady prawa wyborczego

Art. 81. Prawo wybierania ma każdy obywatel, który ukończył lat 18, bez wzglę
du na płeć, przynależność narodową i rasową, wyznanie, wykształcenie, czas za
mieszkiwania, pochodzenie społeczne, zawód i stan majątkowy.

(Z Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Lzbdowej)
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Jan Zdzisław Brndnicki

NAUKA I TECHNIKA DLA NIEWTAJEMNICZONYCH

KOVAL W. Świat maszyn Przeł. (z czes.) W. Galster W-wa 1960 „Iskry” s. 263, zł 18.
Vaclav Koval autor książki pt. Świat maszyn posiada rzadko spotykaną umiejęt

ność popularyzacji wiedzy ścisłej. Punktem wyjścia dla niego są elementarne wia
domości techniczne: różnorodne zastosowanie koła, dźwigni, fakt zaprzężenia da 
pracy siły występującej w przyrodzie (wiatr, spadek wód). Stopniowo zapoznaje 
czytelnika z coraz trudniejszymi problemami technicznymi: kołami pasowymi,, 
zębatymi, układem kół (np. przekładniami, skrzynią biegów), różnego rodzaju pra
sami. W trakcie omawiania prostych urządzeń wyjaśnia autor działanie niektórych 
mechanizmów codziennego użytku jak maszyna do szycia czy do pisania. Po omó
wieniu tak podstawowych zagadnień przystępuje Koval do wytłumaczenia zasad 
działania bardziej skomplikowanych mechanizmów, służących do obróbki metalów 
i drewna: obrabiarek, frezerek, wiertarek, szlifierek i innych. Tekst doskonale 
uzupełniają schematy i fotografie, wyjaśniające budowę części i działanie całych 
maszyn. Ponadto autor nie pominął informacji z historii techniki, która dostar
cza wiele materiału anegdotycznego. Książkę tę warto polecić każdemu czytelnikowi. 
„Świat maszyn” na pewno dopomoże w zrozumieniu mechanizmów codziennego 
użytku.
EMPACHER A. B. Maszyny liczą same? W-wa 1960 WP i „Sztandar Młodych” 
s. 132, il. rys. zł 6. Atomium. '

Książka Adama Empachera Maszyny liczą same wprowadza czytelnika w świat 
liczących maszyn i skomplikowanych aparatów elektrycznych, rozwiązujących trud
ne obliczenia i problemy. Myśl autora kroczy tu po takiej drodze, jaką przebył 
rozum ludzki od pierwszych nieporadnych mechanizmów liczących, aż do nowo
czesnych aparatów. Wykład swój rozpoczyna od objaśnienia zwyczajnych liczydeł 
biurowych, następnie opisuje doskonalsze urządzenia służące do łatwych obliczeń: 
sumowania i odejmowania. Do prostszych mechanizmów stosowanych w oblicze
niach statystycznych i administracyjnych służą specjalne dziurkarki; są one rów
nież zastosowane w dalekopisach przekazujących na odległość teksty literackie. 
1 wreszcie autor wyjaśnia czytelnikowi budowę i działanie potężnych robotów 
elektronowych, w parę sekund, a czasem w ułamkach sekundy wykonujących obli
czenia, na które uczony musialby poświęcić całe lata pracy. Posiadają one nawet 
pewnego rodzaju „pamięć” przechowującą wyniki obliczeń czy rezultaty rozwią
zanych problemów. Autor wyjaśnia również inne, poza dziesiętnymi, układy cyfro
we (dwójkowe, trójkowe) stosowane w maszynach elektronowych. Jeden z cieka
wych rozdziałów pt. „Konstrukcje polskie” omawia osiągnięcia polskich uczonych 
w dziedzinie produkcji maszyn elektronowych. Książka jest dość trudna, wymaga 
średniego wykształcenia lub samodzielnej nauki. Zalety jej są jednak duże. Wszyst
kie opisy i wyjaśnienia są napisane jasno, ze znawstwem. Uzupełnione są szkicami 
i schematami wyjaśniającymi budowę robotów. Wszyscy ci, którzy interesują się 
techniką precyzyjną, przeczytają książkę z pełnym zainteresowaniem.
WASILIEW M., GUSZCZEW S. Reportaż z XXI wieku. Tłum, z ros. W. Kulicki 
W-wa 1960 WP s. 265 il. zł. 12.

Jeżeli kogoś interesuje problem jakimi drogami będzie rozwijać się nauka i tech
nika przyszłości, powinien koniecznie sięgnąć po tę książkę. Pomyślana i zreali
zowana jest jako cykl kilkunastu wywiadów z najwybitniejszymi uczonymi radziec
kimi, specjalistami z różnych dziedzin wiedzy. Już to, co wielcy naukowcy mówią
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o dzisiejszym stanie ludzkiej wiedzy, o ostatnich doświadczeniach, osiągnięciach la
boratoryjnych, teoriach i planach badawczych brzmi wprost oszałamiająco. Ogrom
nymi osiągnięciami mogą poszczycić się zwłaszcza chemia, fizyka, biologia. Przy 
szybkim tempie rozwoju wiedzy, która wskaże metody wyzwolenia ogromnych za
sobów energii, już niedaleka przyszłość przyniesie wiele rewelacyjnych osiągnięć. 
Podstawy do stwarzania coraz lepszych warunków życia dla miliardów mieszkań
ców ziemi zapewni między innymi chemia i energetyka. Ważnym i szeroko omó
wionym zagadnieniem jest rozwój biologii i medycyny. Okazuje się, że w przy
szłości człowiek zdoła w takim stopniu poznać tajemnice przyrody i zbudować tak 
doskonałe narzędzia precyzyjne, że będzie można niemal zupełnie wyeliminować 
cierpienia, jakie zadają ludziom choroby. Równocześnie zbadanie i wykorzystanie 
mórz do „uprawy” roślin, nawodnienie pustyń, zbudowanie potężnych tam rzecz
nych i morskich zapewni wszystkim ludziom obfitość wyżywienia i łagodniejszy 
klimat. Bardzo interesujący będzie dalszy rozwój radia i telewizji oraz wykorzy
stanie tych i;rządzeń do nauczania, porozumiewania się, badań naukowych, a nawet 
stworzenie przy pomocy fal radiowych sztucznych słońc.

Mając za przewodników wielkich uczonych, czytelnik może obejrzeć model sa
mochodu przyszłości, wygląd miasta w następującym stuleciu, ogromne tereny kuli 
ziemskiej przekształcone według woli człowieka. Chyba najciekawsze zagadnienie, 
przyszłość astronautyki, omówiono w' końcu książki. Dotychczas o lotach między
planetarnych czytelnicy dowiadywali się tylko z powieści fantastycznych. Obecnie, 
po pierwszych doświadczeniach naukowych, specjaliści opracowują już śmiałe plany 
lotów w przestrzeni międzyplanetarnej. Zresztą nie koniec na tym. Oto są już plany 
miasta, które można zbudować na księżycu. Wszystkie te i inne, nie wspomniane 
tu wiadomości z różnych dziedzin nauki i techniki, pozwalają zdać sobie sprawę 
z przemian jakie dokonują się w świecie dzięki osiągnięciom nauki i techniki. 
Książka napisana przez dziennikarzy posiada atrakcyjną formę, jest łatwa, dosko
nale spełnia zadanie jakie sobie autorzy postawili. Pragnęli oni mianowicie wy
wołać przed oczyma czytającego wizję czasów przyszłych, niezbyt zresztą odleg
łych. Autorzy zaznaczają, że taki rozwój ludzkości jest możliwy tylko w warun
kach pokojowych.

Mała encyklopedia techniki. Red. nacz. A. T. Troskolański. W-wa, 1960 PWN s. 1162, 
tabl. 48 zł 100. — Biblioteka Problemów.

Mała encyklopedia techniki obejmuje wiadomości z nauk technicznych, budowni
ctwa, przemysłu, komunikacji i historii techniki. Encyklopedia podzielona jest na 
części, opracowane przez profesorów i inżynierów, lub przetłumaczona i odpowied
nio przystosowana z podobnej encyklopedii niemieckiej. Wydawnictwo posiada 
układ rzeczowy, jednak do poszczególnych zagadnień można dotrzeć dzięki szcze
gółowym indeksom osobowym i rzeczowym. Dla przykładu warto wymienić kilka 
z 24 działów Małej encyklopedii techniki: mechanika, metaloznawstwo, przemysł 
chemiczny, budownictwo, włókiennictwo, przemysł spożywczy, podstawy oragnizacji 
przemysłu i in. W ostatnim rozdziale zostały omówione placówki naukowo badawcze 
2 Polską Akademią Nauk na czele, stowarzyszenia naukowo-techniczne i wydawni
ctwa techniczne. Dla zrozumienia zagadnień omówionych w encyklopedii trzeba 
posiadać v^ykształcenie średnie. Jednakże zarówno sposób podania wiadomości, 
jak też ich zakres, rozszerzają zasięg użytkowników encyklopedii. Są tu bowiem 
omówione również zagadnienia proste np. urządzenia typu maszyny do pisania, 
czy obróbka drewna, dostępne dla każdego kto skończył szkołę podstawową i dla 
samouków. Inne problemy, między innymi nowoczesnej techniki precyzyjnej, czy 
trudne wiadomości teoretyczne, są przeznaczone dla ludzi o wykształceniu tech
nicznym i dla specjalistów. Dla tych ostatnich podano skomplikowane schematy.
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wzory, tabele cyfr, zestawienia itp. Przydatność encyklopedii może być wszech
stronna. Sięgną po nią ci, którzy czytają literaturę popularnonaukową, czy naukową 
z zakresu techniki i potrzebują pewnych wyjaśnień, młodzież ucząca się, inżynie
rowie, nauczyciele i technicy. W okresie politechnizacji szkół, rozwoju technicznego 
wsi, książka powinna odegrać dużą rolę.
THOR J., WOŁCZEK O. Mały słownik astronautyczny W-wa 1960 WP s. 255, il, 
tabl. 5, zł, 30.

Osiągnięcia w dziedzinie podboju przestrzeni kosmicznej i wielkie zaintereso
wanie nimi stworzyły potrzebę opracowania rodzaju encyklopedii astronantycznej. 
Mały słownik astronautyczny — to bodajże pierwsze tego rodzaju wydawnictwo 
na świecie. Brak wzorów i wszechstronnych opracowań zmusił autorów do samo
dzielnego zebrania ogromnego materiału. Był on czerpany, jak stwierdzą ją autorzy, 
„z ostatnich roczników najpoważniejszych czasopism astronautycznych i rakieto
wych na świecie, a także z najnowszych książek z tej dziedziny”. Omówiono tu 
m. in. zagadnienia z dziedziny techniki rakietowej, (zasady napędu rakietowego, 
najważniejsze typy istniejących rakiet, ośrodki naukowe i techniczne, w których 
statki te są budowane i próbowane) oraz perspektywy rozwoju tej dziedziny (przy
szłe napędy, takie jak jądrowy, jonowy, fotonowy).

Opracowując historię techniki rakietowej autorzy uwzględnili również osiągnięcia 
polskich uczonych. Pewnie niewielu czytelników wie, że Józef Bem, bohater powsta
nia listopadowego i walk wolnościowych na Węgrzech, przeprowadzał badania nad 
rakietami wojskowymi. Na temat rakiet Bem wydal w r. 1820 książkę w języku nie
mieckim, która cieszyła się dużym zainteresowaniem w całej Europie. Dalej słownik 
podaje biografie najwybitniejszych uczonych współczesnych — specjalistów rakie
towych. Ponieważ astronautyka to dziedzina wiedzy stojąca na pograniczu różnych 
nauk i technik, znalazły się tu wiadomości z astronomii, fizyki, medycyny i in. 
Nie pominięto również informacji o instytucjach i stowarzyszeniach astronautycz
nych oraz literaturze fantastyczno-naukowej. Hasła „Słownika” zostały opracowane 
w sposób przystępny, „aby mogły być zrozumiałe dla odbiorcy bez specjalnego 
przygotowania”. Jednakże autorzy dodają, że ze względu na aktualny charakter 
wydawnictwa na pewno przyda się ono również pracownikom nauki. W celu upo
rządkowania i powiązania wiadomości ułożonego alfabetycznie „Słownika”, hasła 
zostały zaopatrzone w system odsyłaczy do haseł pokrewnych, bądź bardziej szcze
gółowych.

Ewa Pawlikowska

KONKURS NA WSPOMNIENIA BIBLIOTEKARZY

We wrześniu 1960 roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłosiło Konkurs 
na wspomnienia bibliotekarzy w okresie 15-lecia Polski Ludowej.

Na apel Stowarzyszenia odpowiedzieli koledzy z najróżnorodniejszych środowisk, 
rodzajów bibliotek i sieci bibliotecznych. Plon konkursu okazał się nadspodzie
wanie bogaty. Z całego kraju, a głównie z krakowskiego, kieleckiego, lubelskiego 
i bydgoskiego napłynęło 51 prac konkursowych. Bogaty to, cenny i różnorodny ma
teriał. Autorzy wspomnień udokumentowali w nich nie tylko wyniki swej pracy, 
ale przede wszystkim własny, bardzo osobisty stosunek do zawodu bibliotekar
skiego i głębokie przywiązanie do placówek, w których pracują, którymi kierują. 
Niektórzy nawiązują do wspomnień dzieciństwa, pokazując więzy łączące auto
rów z książką już od najmłodszych lat. Przeżycia okupacyjne, ratowanie pol
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skiej książki i tajne jej udostępnianie, biblioteki obozowe, jenieckie — oto teraatj’ka 
występująca w licznych pracach.

Ale głównym przedmiotem wszystkich tych wspomnień jest chwila bieżąca, z ca
łym jej dynamizmem odbudowującego się, nowego życia społecznego, gospodarczego, 
kulturalnego. Z tego bogactwa współczesności, autorzy wspomnień potrafili wy
dobyć biblioteki, pokazać ich rolę i perspektywy rozwojowe. Może to niezwykłość 
epoki, w której przyszło nam żyć, wyzwoliła potrzebę utrwalenia w pamięci spo
łeczeństwa tego okresu, tak ważnego również i w dziejach polskiego bibliotekar
stwa.

Znaczna większość wspomnień obrazuje działalność bibliotek powszechnych i szkol
nych, a więc tych gałęzi bibliotekarstwa, które mają decydujący wpływ na upo
wszechnianie kultury i jej dorobku, na wychowanie społeczeństwa. Publiczne Bi
blioteki Powszechne pokazane zostały w pełnym przekroju — od punktu biblio
tecznego na wsi i w mieście do bibliotek wielkomiejskich. Reprezentowane są 
również biblioteki związkowe, fachowe, biblioteka uzdrowiskowa. Dużo uwagi po
święcono czytelnikom najmłodszym.

Wśród uczestników konkursu nie zabrakło również nauczycieli, których doświad
czenie pedagogiczne tak jest ważne w pracy bibliotekarskiej.

Cenne dla dokumentacji naszego życia zawodowego są prace, czy też ich mniej
sze lub większe fragmenty, poświęcone sprawom organizowania sieci bibliotecznej 
i upowszechnianiu czytelnictwa w skali województwa, powiatu, gromady i wsi. 
Szereg wspomnień świadczy jak trudna była to praca, często trzeba było zaczynać 
od niczego, zwłaszcza w dzielnicach kraju najbardziej dotkniętych zniszczeniem 
wojennym. Ale entuzjam i zapał bibliotekarzy przełamywał brak' funduszów, lo
kali, a nierzadko i brak zrozumienia u władz miejscowych. Nie przypadkiem bo
wiem wśród godeł konkursowych spotykamy takie jak „Entuzjasta”, „Wytrwała” itp.

Na kartach wspomnień znajdujemy też świadectwo tego, czym biblioteka potrafi 
stać się w swym środowisku, jaki zdobywa tam autorytet (zwłaszcza na wsi i w ma
łych miasteczkach) gdy bibliotekarz jest prawdziwym oświatowcem. Oto co mówi 
o swojej pracy kol. Jan Onyszko, rolnik ze wsi Wola Semicka pow. Lubartów: 
„Jako kierownik gromadzkiej biblioteki publicznej, miałem duże możliwości stykania 
się z ludźmi, którzy dotychczas nie czytali, miałem na nich wpływ, i mogłem ich 
zachęcić do czytania książek popularnonaukowych z interesujących ich dziedzin. 
Ci ludzie byli często przekonani, że książka jest zbytkiem dla tych, którzy nie 
mają co robić. Wielu przekonałem, że książka pokazuje nowe sposoby gospodaro
wania, o jakich im się czasami nawet nie śniło”.

W Suchedniowie, pow. Kielce, biblioteka gromadzka dobrze jest znana miesz
kańcom wsi. Pewnego dnia (opowiada kol. Kazimiera Ludwikowska) przyjeżdża wi
zytator wojewódzki z Kielc, nie znał jeszcze adresu biblioteki, ale idąc od stacji 
ulicami, spostrzegł, że tu i ówdzie spieszą ludzie z książkami w szarych okładkach. 
Zaciekawiony (bo niektóre okładki były brudne...) zapytał dokąd idą i co to za 
książki? „Do biblioteki” — usłyszał. I tak przyszedł z nimi do biblioteki. Później 
mi opowiadał, że zadowolony jest z tego, co czytelnicy mówili o bibliotece, „...ale 
okładki należy częściej zmieniać...”

Te krótkie cytaty wyjęte z wyróżnionych prac wymownie ilustrują rolę biblioteki 
i jej oddziaływanie na środowisko.

W bieżącym roku będziemy publikować w „Poradniku Bibliotekarza” i w „Bi
bliotekarzu” obszerniejsze fragmenty z nagrodzonych i wyróżnionych prac konkur
sowych. Może to zachęci i innych kolegów do częstszego wypowiadania się na kar
tach naszych czasopism. 'Wprawdzie my, bibliotekarze, przywykliśmy uważać siebie 
głównie za pośredników między światem książek a czytelnikami, ale przecież kon
kurs dowiódł że bibliotekarze, gdy są przejęci swą pracą i głęboko wierzą w jej
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celowość i skuteczność, potrafią chwycić za pióro i z prawdziwie pisarską werwą 
odtworzyć obraz placówki bibliotecznej, środowiska i swojej na tym tle dzia
łalności.

W grudniu 1960 roku konkurs został rozstrzygnięty i nastąpiło uroczyste roz
danie nagród i wyróżnień laureatom.

W konkursie otwartym:
I nagrodę w wysokości 5000 zł otrzymała kol. Krystyna Reutt z Biblioteki Miej
skiej im. L. Waryńskiego w Łodzi.

Tematem nagrodzonej pracy jest działalność punktu bibliotecznego w Zakładach 
Włókienniczych „Nowa Tkalnia” w Łodzi. Jakże zgodny jest tytuł „Książka to coś 
tak wielkiego”, jaki nadała kol. Reutt swej pracy, z zawartą w niej treścią. Cieka
wa, dobrze dobrana książka, podana przez bibliotekarkę świadomą swych zadań 
i rozmiłowaną w swym zawodzie, potrafiła zjednać czytelników całego prawie za
kładu produkcyjnego.

II nagrodę w wysokości 3000 zł otrzymała kol. Jadwiga Zającówna z Biblio
teki Gromadzkiej w Straconce pow. Bielsko-Biała, woj. katowickie. Straconka — 
wieś rozczytana. Tak można najprościej wyrazić treść bibliotekarskich wspomnień 
kol. Zającówny. O tym jak związać z książką wieś, tak aby stała się przodującą 
w powiecie w zakresie czytelnictwa, jak zdobyć zaufanie środowiska, jak zainte
resować nią literatów, żeby chcieli odwiedzić bibliotekę gromadzką — opowiedziała 
autorka nagrodzonej pracy.

in nagrodę w wysokości 2000 zł otrzymał kol. Franciszek Iwanowski z Bi
blioteki Miejskiej w Barczewie woj. olsztyńskie. Piętnaście lat działalności na Zie
mi Warmińskiej dało kol. Iwanowskiemu możność zgromadzenia bogatych doświad
czeń z pracy nauczycielskiej, bibliotekarskiej i społecznej i pozwoliło pokazać we 
wspomnieniach te trzy nurty jako jedną nierozerwalną całość.

Wyróżnienia pieniężne po 1000 zł przyznano:
— kol. Halinie Gąszczyńskiej z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Opolu 
za interesująco pokazany obraz organizowania szkoły i biblioteki szkolnej na 
Ziemiach Zachodnich w pierwszych, trudnych latach powojennych;
— kol. Kazimierzowi Guzikowi z Biblioteki Zdrojowej w Polanicy-Zdroju, 
5voj. wrocławskie za ciekawie przedstawioną działalność oświatową biblioteki 
w środowisku uzdrowiskowym;
— kol. Kazimierze Ludwikowskiej z Biblioteki Gromadzkiej we wsi Su
chedniów, pow. Kielce za ukazanie biblioteki w środowisku wiejskim.

Wyróżnienia w postaci książek przyznano kol. kol.:
— Zofii Bryczek z Biblioteki Gromadzkiej we wsi Paczółtowice, woj. kra
kowskie;
— Marii Dmochowskiej z Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy;
— Irenie Drezner z Biblioteki Miejskiej im. L. Waryńskiego w Łodzi;
— Alinie Namysłowskiej z Poznania;
— Janowi Onyszko rolnikowi ze wsi Wola Semicka, pow. Lubartów, woj. lu
belskie;
— Adamowi Owsikowskiemu kierownikowi Szkoły nr 2 w Lubartowie,woj.lu
belskie;
— Mieczysławie Perek z Biblioteki Miejskiej w Olkuszu, woj. krakowskie;
— Józefowi Podgórecznemu z Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy;
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— Janinie Przybyłowej z Biblioteki Uniwersyteckiej im. Kopernika w To
runiu;
— Walentynie Semczuk z Biblioteki Miejskiej w Drawsku, woj. koszaliń
skie.
Konkurs zamknięty:

Nagrodę w wysokości 5000 zł przyznano:
— kol. Marianowi Pelczarowi z Gdańska za pracę pt. „Samotny start";
— kol. Ryszardowi Przelaskowskiemu z Warszawy za pracę pt. „Wspom
nienia o pierwszym roku odbudowy Warszawskiej Biblioteki Publicznej”.

Jadwiga Zającówna
Gromadzka Bibl. Publ. w Straconce, woj. katowickie

WSPOMNIENIA Z PRACY BIBLIOTEKARKI 
W OKRESIE 15-LECIA PRL *)

II NAGRODA — FRAGMENTY

Wioska Straconka. Może nazwą zbyt przypomina „Zatraconą wieś” — zabitą 
deskami dziurę, prawdziwy ciemnogród. Nic podobnego — nazwa pochodzi od 
rzeczki, a raczej górskiego potoczka o nazwie Stracona.

Prawie równocześnie ze Straconką powstało miasto Biała, złączone od r. 1951 
w jedną całość z Bielskiem. Odległość od miasta Bielska-Białej wynosi 4 km.

Wioska otoczona jest z trzech stron górami; Groniczkami, Łysą, Pośrednim 
i Magórką, porosłymi lasem mieszanym. Piękne są te lasy wiosną, piękne latem, 
a najpiękniejsze jesienią, gdy kolor drzew przechodzi od jasno-żółtych do krasna- 
wo-czerwonych.

....Otwieram „kronikę” — księgę pracy biblioteki, prowadzoną systemem har
cerskim od października 1945 r. Na strychu (mego) domu wyszukałem 20 książek z pie
czątkami T.S.L., „Sokół” i „Dom Robotniczy”. Wśród nich małą, brązową płasko
rzeźbę Adama Mickiewicza, ukrytą tamże przed okupantem. Od płaskorzeźby wie
szcza, wiszącej do tej pory na honorowym miejscu, biblioteka przybrała swą naz
wę. To był początek. Książki uporządkowane przyniosłam do Gromady. Wyciąg
nęło się po nie wiele rąk, odciętych od polskiej książki na przeciąg 6 lat.

Pierwszą pozycją inwentarza są „Krzyżacy” Sienkiewicza. W zdobywaniu dalszych 
-pozycji dopomógł kierownik szkoły, wypożyczając komplet własnych książek i po
lecając każdemu dziecku przynieść najmniej 1 książkę.

Biblioteka nasza istniała jeszcze przed założeniem Bibl. Powiatowej w Białej, która 
po otwarciu dopomagała mi, wypożyczając komplety wymienne. Księgozbiór włas
ny rósł stale, z początku bowiem za wypożyczanie czytelnicy składali drobne 
opłaty, które, łącznie z wolnymi datkami płaconymi w Gromadzie za pisanie 
wszelkiego rodzaju podań i zaświadczeń, używałem wyłącznie na zakup nowych 
książek.

I.okal początkowo wspólny z Urzędem Gromadzkim był dla pracowników cię
żarem. Ówczesna Rada uważała bibliotekę za niepotrzebny balast, witając z ulgą

*) Praca nagrodzona w 1960 r. na „Konkursie otwartym na wspomnienia biblio
tekarzy w okresie 15-lecia Polski Ludowej”. (Wybór i opracowanie E. P.).
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przeniesienie jej, od listopada 1954 r. na polecenie kierowniczki Bibl. Pow., do 
oddzielnej izby na poddaszu w domu mojej matki. Warsztat pracy mam na miej
scu, a nie mając nic więcej w życiu, tylko biblictekę, spędzam w niej wiele 
godzin, opracowując i wypożyczając książki robotnikom wracającym autobusami 
z pracy i kobietom oderwanym od zajęć gospodarskich, nie tylko w dniach i godzi
nach oznaczonych na tablicy, ale w każdym dniu i o każdej porze.

Każdy czytelnik, w każdym wieku i o każdej kulturze znajdzie w bibliotece 
odpowiednią dla siebie książkę — i dziecko — i dorastająca panienka, chłopak inte
resujący się techniką i obserwujący zarazem życie lasu, robotnik spracowany przy 
maszynie tkackiej, kobieta zamężna, szukająca odbicia swego ciężkiego nieraz życia 
V/ dobrej powieści obyczajowej i stary rencista, biorący prócz powieści, piękny 
album do oglądania.

W zwyczaj weszło u nas wypożyczanie przy każdorazowym odwiedzeniu biblioteki 
najmniej 1 książki popularnonaukowej. A mamy ich wiele z każdego działu i nadal 
uzupełniać będziemy nasz księgozbiór nowymi pozycjami. Początkowo nie było 
łatwo nakłonić czytelnika do przeczytania książki naukowej. Dzisiaj czytelnik sam 
prosi „jeszcze o książkę” naukową, którą podaję z zadowoleniem. .

...A teraz czytelnicy. Zacznę od najmłodszych, podpisujących zobowiązanie z po
wagą, drżącymi rączkami. Skinieniem głowy obiecują oddawać książki w termi
nie, nie zniszczone i zobowiązania dotrzymują. Z dzieci szkolnych mam od początku 
„księgonoszy”, oni to bowiem donoszą książki swoim rodzicom i sąsiadom, wypi
sującym jedynie na karteczce, ile i jakich książek sobie życzą.

Nie zapomnę incydentu z dorastającymi chłopakami-czytelnikami, oskarżonymi 
o strzelanie z procy do ptaków. Wezwani do biblioteki, wypierali się początkowo. 
Zagroziłam usunięciem, przypominając, że dla nich to właśnie nabywam piękne 
albumy przyrodnicze, książki Puchalskiego, Goździkiewicza i Żabińskiego. Nie na 
to, by przyrodę niszczyli, ale by przez dokładniejsze poznanie, lepiej ją kochali 
i ochraniali. Podpisali swe nazwiska pod słowami: „Zobowiązuję się procy więcej 
do rąk nie brać, do ptaków nie strzelać i kolegom tego zabraniać”.

Dziewczęta proszą o książki obyczajowe, coś o miłości, których nie za wiele 
wypuszcza nasz rynek wydawniczy. Podając książkę młodej robotnicy, przedsta
wiam hart ducha bohaterów, nie załamujących się pod żadnymi ciosami życia.

Kobiety dorosłe czytają przeważnie powieści obyczajowe. Nauczycielka, zmęczona 
ciężką chorobą matki i męża, odsyła książki przez dziecko szkolne, pisząc na kartce 
słowa: „Dziękuję — przeczytałam. Tak bardzo lubię poczytać coś dobrego — Ty 
umiesz wybrać — Masz dobre wyczucie psychologiczne czytelników”.

Władze Polski Ludowej od początku dążą do uświadomienia ludności robotniczo- 
chłopskiej, że czytanie to nie lekkomyślność, ale mądrość, jak głośno oświadczył 
na Zlocie w Poznaniu czytelnik spod krakowskiej wsi.

U mnie małorolni robotnicy, posiadający własne domki, ogródki, czy kawałki 
poła chętnie sięgają po poradniki gospodarcze, przewodniki działkowca, książki 
sadownicze, „Rośliny ozdobne”, zaś hodowcy pszczół mają osobną półkę książek. 
Dla gospodarzy wprowadzających chów owiec, nabyłam kilka podręczników z tej 
dziedziny.

Statystyka z końca maja 1960 r. wykazuje 538 czytelników, co stanowi już 37% 
ludności. Organizowane od początku konkursy pod hasłem: „Czytelnik w każdym 
domu chłopskim” i następny: „Czytelnik w każdej rodzinie robotniczo-chłopskiej 
zamieszkałej na wsi” osiągnęły swój ceł. Dzisiaj, przechodząc przez wieś, obliczam 
ich ilość w każdym domu i w tych, które położone są w centrum wsi i w tych, 
daleko wysuniętych pod lasem.
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Do konkursów wciągnęłam organizacje pracujące na terenie gromady, a to „Sa
mopomoc Chłopska”, Ludowy Zespół Sportowy, Koło Gospodyń Wiejskich, Zwią
zek Młodzieży Polskiej i Ochotniczą Straż Pożarną. Na zebraniach tych organizacji 
omawiano propagandę książki wśród członków, zaś w bibliotece przeprowadzano 
wspólne czytanie wybranych pozycji.

Wypowiedzi konkursowe moich czytelników podawała kilkakrotnie prasa i radio, 
zaś każdy kończył się wręczeniem cennych nagród. Przytoczę wypowiedź czytel- 
nika-robotnika Jana K.: „Książka pomogła mi wyjść na człowieka i zrozumieć 
życie. Życie, które jest ciężkie i zarazem tak piękne. A może gdyby nie książka, 
człowiek by tego nie zobaczył. Książka to najlepszy kolega i przyjaciel”. Właśnie 
książka pomogła temu robotnikowi, synowi najuboższych rodziców, ukończyć kursy 
wieczorowe, dzięki którym zajmuje lepsze stanowisko w zakładzie pracy.

Do aktywu czytelniczego należała od początku robotnica Stanisława Klimczak, 
która potrafiła przeczytać w ciągu roku 138 książek. Czytała powieści stare i książki 
najnowszych autorów, obrazujące okupację i tułaczkę Polaków-żołnierzy na emi
gracji, jak również wszystkie znajdujące się w bibliotece książki popularnonauko
we. Jej współpracownice w fabryce powiadają, że z książką się nie rozstaje i każdą 
wolną chwilę wykorzystuje na czytanie. Jest inteligentna, zna autorów i długo pa
mięta treść przeczytanej książki. Brała udział w każdym konkursie czytelniczym, 
uzyskując wiele nagród. Zakład pracy poznał się na niej, wchodzi obecnie w skład 
Rady Zakładowej i bierze żywy udział w życiu ludzi pracy.

...Do Kroniki mojej mam wpisanych wielu pisarzy i poetów. Kilkakrotnie uczest
niczyli moi czytelnicy w spotkaniach z naszym śląskim Gustawem Morcinkiem. 
Podpis Włodzimierza Żelechowskiego umieszczony został w czerwcu 1954 r. z okazji 
Zlotu czytelników w Bielsku-Białej. Następny to A. Olcha i Helena Bobińska, pod
pisujący swe nazwiska podczas III Krajowego Złotu Wiejskich przodowników Czy
telnictwa w Warszawie, w dniach od 26—28 czerwca 1954 r.

Pierwszy raz oglądałam wówczas naszą stolicę, znajdującą się w pełni odbudowy. 
Jeszcze dzisiaj wspomnienie tej wycieczki wywołuje na nasze twarze radosny 
uśmiech i wdzięczne jesteśmy naszym Władzom za delegowanie nas na Zlot. 
Zetknęłam się z bibliotekarzami całej Polski, zobaczyłam z bliska Warszawę i na
brałam ochoty do dalszej pracy. Z zainteresowaniem słuchałam wygłaszanych refe
ratów, a przedstawiona w jednym z nich rola książki, która pomaga pełniej i le
piej żyć, lepiej i wydajniej pracować znalazła u nas zastosowanie.

Książl^a to młot, l^tórym można wyJ^uć wszystJ^o, l^tórym można 

stworzyć lepsze Warunl^i bytu, nowe życie. Nieodzowną bronią jest 

J^siążJ^a w Walce o duszę człowiel^a idącego W przyszłość.

JAN WIKTOR —
Błogosławiony chleb ziemi czarnej.
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NIEUDANA PODRÓŻ

Gdy Bolesław Prus wybrał się do 
Paryża, cierpiał już od pewnego czasu 
na chorobę przestrzeni, która się w 
nim stale potęgowała, coraz bardziej 
utrudniając mu poruszanie się po miej
scach otwartych. Jego krótki pobyt w 
Paryżu wspomina Jan Lorentowicz w 
książce „Spojrzenie wstecz” (.wyd. 
w Warszawie, 1935 r.):

„Pewnego dnia państwo doktorostwo 
Zielińscy zawiadomili mnie, że Prus 
przyjechał do Paryża i u nich zamiesz
kał. Zbieraliśmy się w ich mieszkaniu 
co wieczór niewielką groma:.ką i dą
żyliśmy do tego, aby w naszych roz
mowach zwracać uwagę Prusa na te 
lub inne objawy życia francuskiego, 
zazwyczaj fałszywie u nas oświetlane. 
Podczas tych gawęd prześcigaliśmy się 
wzajemnie w informacjach... Okazało 
się, że podróż do Paryża zaostrzyła 
jeszcze chorobę Prusa. Nie mógł wejść 
na oświetlone schody, nie mógł patrzeć 
przez okno, nie mógł przejechać przez 
most. Wynikały stąd niekiedy bolesne 
następstwa; w Berlinie Prus potłukł 
się mocno, wyskakując z dorożki, gdy 
ta wjeżdżała na most. Kolejami jeździł, 
o ile się dało, w nocy, a pomimo to 
odczuwał dotkliwie każdy wiadukt; 
ogarniało go nerwowe drżenie, po któ
rym długo nie mógł dojść do jakiej 
takiej równowagi. Obawa przestrzeni 
sprawiła, że autor Lalki zobaczył tylko 
jedną stronę Paryża, a mianowicie uli
ce, znajdujące się na prawym brzegu 
Sekwany.

Pragnęliśmy namówić go koniecznie, 
aby pojechał do Quartier Latin. Nie 
mogliśmy wyobrazić sobie nawet, aże

by świetny obserwator z Kronik nie 
zobaczył w Paryżu tej jedynej na świę
cie pełni, frenezji i różnorodności ży
cia, jakie tętniło w owe czasy na bul
warze St. Michel i w jego okolicach. 
Usiłowaliśmy przekonać Prusa, że go 
przewieziemy do Quartier Latin w taki 
sposób, iż nie poczuje zgoła mostu.

— Jakże się to stanie? — zapytał 
niedowierzająco.

— Właśnie w Auteuil jest jedno ta
kie miejsce... — tłumaczyliśmy kłam
liwie.

— W Auteuil? Co? może po tym naj
większym wiadukcie? — zawołał z 
oburzeniem.

Podstęp się nie udał. Prus wystudio
wał plan Paryża wybornie i chodził po 
ulicach z całą swobodą. Jeden z lekarzy 
polskich osiadłych we Francji próbował 
na swoją rękę tego samego podstępu. 
Wsiadł z Prusem do tramwaju przy 
Garde de l’Est i nie powiedział, dokąd 
jadą. Nagle, gly tramwaj zatrzymał się 
na pięknym placyku, zamkniętym z 
dwóch stron dwoma wielkimi gmacha
mi, Prus zapytał:

— Co to za gmach?
— Teatr Châtelet — objaśnił towa

rzysz podróży.
— Ach, to zaraz będzie Sekwana — 

zawołał Prus i wyskoczył z tramwa
ju...

Państwo Zielińscy otaczali znakomi
tego gościa najserdeczniejszą i naj
tkliwszą opieką. Niestety, mieszkali na 
pierwszym piętrze i w dodatku przy 
jedn m z największych placów pary
skich, a mianowicie przy Place de la 
Nation. Każde przechodzenie przez ten 
plac męczyło Prusa niewymownie. 
Przechadzki po Paryżu odbywał sam. 
Nadmierna delikatność nie pozwalała
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mu korzystać z pomocy rodaków, któ
rzy tłumnie oświadczali gotowość do 
usług wielkiemu i ukochanemu pisa
rzowi. Obawa przestrzeni nękała Prusa 
coraz więcej. Zamierzony dłuższy po
byt w Paryżu skrócił do dni dziesięciu. 
Pragnął, aby coprędzej minęła męka 
powrotu koleją, po tylu, tylu mostach. 
Gdyśmy go odprowadzali gromadnie na 
kolej — był bardzo smutny, milczący 
i blady...”.

AUDIENCJA U NAMIESTNIKA

W tomie wspomnień Juliusza Ger- 
mana „Od Zapolskiej do Solskiego” 
(Warszawa, 1958) znajdujemy opis pew
nej sceny, niezmiernie żywo charakte
ryzującej temperament i sposób bycia 
Gabrieli Zapolskiej. Działo się to we 
Lwowie, w czasach, gdy German, po
czątkujący wówczas dopiero literat, za
rabiał na utrzymanie pracą w sekre
tariacie Namiestnika Galicji, szacow
nego historyka Michała Dobrzyńskiego. 
Jednego dnia zjawiła się tam niespo
dziewanie Zapolska.

„Rzucam się czym prędzej na jej 
powitanie — pisze German. — Wita się 
ze mną zarumieniona, wzburzona, z 
groźnie błyszczącymi oczami”.

— Muszę natychmiast widzieć się 
z tym twoim namiestnikiem...

— Pani Gabrielo, trudno będzie, dziś 
nie jest dzień audiencji... Cóż to za 
taga nagła sprawa?

— I nagła, i niesłychana! Wyobraź 
sobie — mówi rozgorączkowana, gniew
na, niezwykle podniecona — zjawił się 
nadzwyczajny człowiek, musisz koniecz
nie go poznać! Nazywa się Radwan- 
Pragłowski, jest lekarzem, stokroć wię
cej niż lekarzem! Leczy za pomocą 
hipnozy i sugestii, cudowne ma rezul
taty! Działa bezpośrednio na duszę, 
daje jej nowe, zupełnie nieznane siły! 
Budzi je — potężne, głęboko ukryte w 
naszej podświadomości... Zaopiekował 
się moimi rozbitymi nerwami, jestem 
odrodzona, zmartwychwstała!

Płomiennym entuzjazmem gorzały 
jej piękne oczy, entuzjazm bił z każde

go słowa, młodym uśmiechem rozchy
lały się jej usta.

— Przyjechał z Ameryki, gdzie zy
skał sobie wielką sławę, chce wygłosić 
w Polsce szereg odczytów, w których 
będzie propagował swoje idee...

Zaoponowałem trochę niepewnie, że 
amerykańscy doktorzy, jeżdżący z od
czytami po Polsce, nie wzbudzają we 
mnie zbytniego zaufania.

— To nie lekarz, to cudotwórca! — 
zawołała z przejęciem. — I takiemu 
człowiekowi robią tutaj trudności, za
miast ułatwić mu wszystko i jak naj
chętniej go przyjmować! — W jej 
wspaniałych oczach zaczęły migotać 
iskry gwałtownego gniewu, głos szarpał 
się i rwał wzburzeniem. — Te wasze 
przysłowiowo głupie galicyjskie wła
dze! Jutro ma mieć odczyt w Zakopa
nem, afisze rozlepione, wszystkie bilety 
wyprzedane, a jakiś osioł starosta w 
Nowym Targu zakazał tego odczytu! 
To hańba ponad hańby!... Musicie to 
w tej chwili odrobić! Twój namiestnik 
musi telegraficznie zmyć głowę sta
roście i na odczyt pozwolić! Prowadź 
mnie zaraz do tego starego Bobra...
— Niestety, nie da się tak od razu... 
Pani wie, biurokracja... Muszę go u- 
przedzić, kto i w jakiej sprawie... I 
nie wiem, czy zechce panią przyjąć...

— Niechby tylko nie zechciał! — naj
groźniejsze błyskawice miała w spoj
rzeniu. Potrząsnęła trzymaną w ręku 
parasolką. — Taką bym tu urządziła 
awanturę, żebyście ją długo pamiętali! 
Wy mnie jeszcze nie znacie!

Znałem ją, więc usadowiwszy roz
gniewaną w sali przylegającej do ga
binetu namiestnika, pośpieszyłem do 
mego szefa.

— Zapolska? — skrzywił się eksce
lencja po wysłuchaniu mojej relacji. 
Minę miał wielce niechętną i nieufną.
— A, niech mi pan da z nią święty 
spokój. Na oczy nie chcę widzieć tej 
baby...

Rozpocząłem tłumaczyć namiestniko
wi, że jednak powinien ją przyjąć, a
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nawet musi. Jest to bądź co bądź jedno 
z najgłośniejszych i najpoważniejszych 
nazwisk w polskim piśmiennictwie. 
Przy tym pani Zapolska ma bardzo du
że wpływy w prasie (umyślnie ugodzi
łem tu mego szefa w najczulszą strunę), 
należy do redakcji pisma narodowo- 
demokratycznego, a więc nieprzyjazne
go... Wobec wrogów obowiązuje uprzej
mość...

Wpłynął na wahania Bobrzyńskiego 
ten argument.

— Niech pan ją poprosi — mruknął, 
bardzo nachmurzony.

Niedługo trwała ta rozmowa męża 
stanu z artystką. Po kilku minutach 
usłyszałem podniesione i pełne gniewu 
głosy obojga. Dominował wyniosły i 
dźwięczny głos Zapolskiej, przerywany 
coraz mrukliwszym basem galicyjskiego 
wielkorządcy. Wnet zaczęli oboje po 
prostu krzyczeć na całe gardło. Z trza
skiem otwarły się drzwi gabinetu i z 
jeszcze większym trzaskiem się za
mknęły. Z mocą zatrzasnęła je za sobą 
pani Gabriela, z piorunami w oczach, 
w szkarłatnych rumieńcach oburzenia.

— Ten twój namiestnik to skończo
ny brutal i barbarzyńca! Wystaw sobie, 
ośmielił się na mnie wrzeszczeć!

— Wydaje mi się — wtrąciłem — źe 
i pani odpłaciła mu pięknym za na
dobne.

— A cóż ty myślisz? Ani jego, ani 
nikogo na świecie się nie boję!

Uśmiechnęła się, ścisnęła mnie moc
no za rękę i odeszła w szumie jedwab
nych spódnic, w woni paryskich per
fum, wzgardliwa i obrażona wielka 
dama.

Zawołał mnie zaraz Bobrzyński. I on 
był purpurowy na licach, trzęsły mu 
się ręce, gdy zapalał swoje wieczne 
cygaro.

— Ta Zapolska to wściekła i zwario
wana baba! Myślałem już, źe z pazu
rami skoczy mi do oczu! Te jej imper
tynencje, ta bezczelność... I pan nasta- 
wałeś, żeby ją przyjąć! Popamiętam to 
panu! — spod gęstych siwych brwi 
gromił mnie wzrokiem pełnym naj
szczerszej pasji.

Sapał, dyszał, palił cygaro. Czeka
łem. Po chwili skłoniłem się, chciałem 
odejść.

Zatrzymał mnie ruchem ręki.
— Wpakowałeś mi pan niezwykłą a- 

rogantkę. Niezwykłą, bo niezwykłą... 
Cóż to za temperament szalony! Ma już 
swoje latka, a żywy ogień z niej try
ska, niczym z dwudziestoletniej dziew
czyny!

W zirytowaniu i w zamyśleniu gła
dził i szarpał siwą brodę.

— Telegrafuj pan do starostwa w 
Nowym Targu — rzeki ponuro. — 
Niech pozwolą na ten tam jakiś Odczyt 
o hipnotyzmie... I daj pan babie o tym 
znać. Ale niech mi się już nigdy na 
oczy nie pokazuje”.

Podała do druku: Halina Przewoska

Korespondenci terenowi „Poradnika Bibliotekarza” stanowią zespół stałych współ
pracowników naszego miesięcznika, pośredniczą w dostarczaniu do redakcji infor
macji, sprawozdań i artykułów z terenu swoich okręgów:

Białystok — Urszula Lewicka; Bydgoszcz — Władysław Karchowski, Ry
szard Skowroński; Gdańsk mgr Adam Muszyński, Tadeusz Ordyniec, Elżbieta 
Śliwińska, Stanisław Iwaszkiewicz; Katowice — Elżbieta Solipiwko; Kielce — 
Witold Leżuch; Koszalin — Danuta Brodzka; Kraków — mgr Zdzisława 
Vogel; Lublin — mgr Maria Gawarecka; miasto Łódź — Sabina Sujecka; wo
jewództwo Łódź — Krystyna Balcerowska; Olsztyn — Jan Burakowski; 
Opole — Władysława Gromek, Mieczysław Faber; miasto Poznań — Kry
styna Gumowska, Józef Cybertowicz; województwo Poznań — mgr Maria Knio- 
ła, mgr Tadeusz Słodzinka, Rzeszów — Zbigniew Patraszewski; — Szczecin — 
Marian Ptaszyk; Zielona Góra — Danuta Land, Maria Lankajtes, Leopold 
Michoń.
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POŻYTECZNE WYDAWNICTWA

Gabinet Metodyczny Pałacu Młodzieży im. B. Bieruta w Katowicach wydaje 
szereg publikacji z zakresu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zawierających 
informacje, materiały i praktyczne wskazówki do pracy w kółkach zainteresowań, 
zespołach świetlicowych, żywego słowa, teatralnych, klubach dziecięcych i mło
dzieżowych, materiały na rocznice, uroczystości, obchody itp.

Ze względu na przydatność wielu spośród tych materiałów do pracy z czytelni
kami w bibliotekach, podajemy poniżej wykaz tych publikacji.

Zamówienia na wymienione publikacje należy kierować na adres; Pałac Młodzieży 
im. B. Bierutai Katowice, ul. Mikułowska 26. Tel. 333-84 w. 81.

Konto bankowe: Studium Nauczycielskie, Gosp. Pomocn. N.B.P. III O.M. Kato
wice nr 420-96-311.

Biuletyn Pedagogiczny kwartalnik
r. 1958 
nr 7

nr 8

artykuły z zakresu bibliotekarstwa i pracy z czytelnikiem, przykłady kon
kursów i imprez czytelniczych, wskazówki na temat informacji i poradnictwa 
w bibliotece szkolnej i placówkach oświatowych. 10 zł
artykuły na temat pracy w kółkach technicznych, wzory i modele do wy
konania itp. 5 zł
artykuły informujące o sposobie organizacji i prowadzenia imprez z okazji 
M i 11 e n i urn Państwa Polskiego, omówienie różnorodnych imprez, montaż 
poetycki itp. 8 zł

artykuły na temat organizacji i przeprowadzania imprez w szkole i pla
cówce wychowania pozaszkolnego, materiały z zakresu pracy świetlicowej 
itp. 5 zł
artykuły na temat organizacji i prowadzenia kółek przedmiotowych na 
zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, materiały przygotowujące do 
olimpiad chemicznych. 5 zł

nr 9/10 artykuły na temat pracy w zespołach żywego słowa i kółek teatralnych, 
instrukcje i montaż poetycki. 5 zł

r. 1959 
nr 1/2

nr 3

nr 4

r. 1960

nr 1/2 artykuły z zakresu gospodarstwa domowego w szkołach i placówkach wy
chowania pozaszkolnego, przykładowe programy zajęć, spis sprzętu, artykuły 
problemowe i wskazówki praktyczne. 5 zł

nr 3 artykuły na temat lepszego przygotowania młodzieży dę życia, przyszłego 
zawodu, aw szczególności większej zaradności i samodzielności, umiejęt
ności współżycia z ludźmi, kultury czasu wolnego, montaż poetycki w 550 
rocznicę Grunwaldu itp. 8 zł

nr 4 artykuły i materiały dotyczące pracy z filmem w szkole i w placówkach 
oświatowych, materiały z ogólnopolskiego zjazdu nauczycieli i instrukto
rów pracujących z filmem itd.



Materiały na rocznice, uroczystości i obchody;

W rocznicę rewolucji
montaże poetyckie dla klas licealnych i podstawowych, na rocznicę rewolucji 
październikowej oraz wybór wierszy okolicznościowych. 3 zł

Dzień Nauczyciela
montaże poetyckie na rocznicę Międzynarodowego Dnia Karty Nauczyciela 
oraz wybór wierszy. 3 zł

Dzień Górnika
montaże poetyckie na święto Barburki i okolicznościowe, wybór tekstów.

3 zł
Epizod Paryski

sztuka o Słowackim dla szkolnych zespołów teatralnych i żywego słowa 
w opracowaniu B. Malaka 5 zł

Międzynarodowy Dzień Dziecka
montaż poetycki dla klas podstawowych oraz okolicznóściowy wybór wierszy.

5 zl
Pierwszy Maja

montaże poetyckie dla klas licealnych 1 podstawowych oraz wybór tekstów.
3 zł

Konkursy czytelnicze
* '

Literacka Zgaduj Zgadula
różnorodne konkursy i gry czytelnicze dla klas licealnych i podstawowych, 
uwagi metodyczne dotyczące ich organizacji. 5 zł

Programy kółek
Młody' Górnik

roczny program dla kółek interesujących się górnictwem, zawierający roz
kład materiału, wskazówki metodyczne, wykaz urządzeń, sprzętu i narzędzi 
itp. 5 zł

Młody Szkutnik
roczny program kółka modelarstwa okrętowego, wraz z rozkładem materiału, 
wskazówki metodyczne dla instruktora, wykaz sprzętu, materiału i narzędzi.

5 zł
Młody Botanik

roczny program dla kółek biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem 
kwiatów i roślin dekoracyjnych. 5 zł

Młody Matematyk
roczny program dla kółka matematycznego zawierający między Innymi roz
rywkowe formy zajęć. 5 zł

Ponadto w przygotowaniu:
materiały na Nowy Rok, Międzynarodowy Dzień Kobiet, Dni Oświaty, Książ
ki i Prasy, Zakończenie Roku Szkolnego, nowe Konkursy Czytelnicze, pro
gramy kółek technicznych i inne.


