


Kronika 439

'INTERESUJĄCY C Y K L  T E LE W IZ Y JN Y

W  lipcu 1968 r. narodził się w  Telewizji W arszawskiej bardzo interesujący cykl 
Wielcy znani i nieznani. Do końca ubiegłego roku przedstawiono w  "tym cyklu pięć 
program ów omawiających życie i działalność nieżyjących uczonych polskich. Auto
rzy programów, pokonując liczne trudności merytoryczne i techniczne, inteligentnie 
•wykorzystali różnorodne możliwości przekazu telewizyjnego i potrafili w  atrakcyj
nej formie przedstawić, a zarazem przybliżyć tysiącom telewidzów sylwetki ludzi, 
których życie i twórczość naukowa liie zawsze w  naszym społeczeństwie są dosta
tecznie znane.

Pierwszą postacią otwierającą cykl był K aro l Adamiecki, badacz naukowych  
podstaw organizacji pracy zespołowej. W  audycji wykorzystano materiały uzyskane 
od rodziny, znajomych i współpracowników uczonego. Zasługi Adamieckiego omó
w ili naukowcy zajmujący się naukową organizacją pracy. M.in. ciekawie ocenił 
działalność Adamieckiego w  tej dziedzinie twórca prakseologii, prof. Tadeusz Ko
tarbiński.

Następną sylwetką, przedstawioną we wrześniu, był Stefan Drzewiecki, konstruk
tor pierwszych łodzi podwodnych :i jeden z pierwszych teoretyków lotnictwa. Reali
zatorzy audycji posłużyli się bogatymi materiałami ikonograficznymi. Wykorzystali 
nie tylko opublikowane opracowania radzieckie i francuskie, ale i dokumenty znaj
dujące się w  Archiwum  PA N . Listy Drzewieckiego i fragmenty pamiętnika jego 
przyjaciela, Aleksie ja Krylowa, odczytali aktorzy. Ogólną ocenę technicznych osiąg
nięć uczonego dał prof. Jerzy Bukowski.

Z  okazji Dnia Nauczyciela nadano program o W ładysławie Spasowskim, postę
powym filozofie i pedagogu, którego ideały kształtowały postawę wielu nauczycieli 
i działaczy na polu pedagogicznym. O Spasowskim mówili pedagodzy, którzy oso
biście go znali, byli jego wychowankami i współpracownikami.

W  tydzień później poświęcono program znakomitemu geologowi Karolowi Boh
danowiczowi, działającemu w  Rosji i od 1919 r. w  odrodzonej Polsce. Dla wszech
stronnego pokazania sylwetki uczonego wykorzystano materiały archiwalne z Insty
tutu Geologicznego i Akadem ii Górniczo-Hutniczej, ze zbiorów w  Zw iązku Radziec
kim oraz użyczone przez wdowę, panią Bóhdanowiczową. Wspomnienia o Bohdano
wiczu snuli ludzie, którzy blisko stykali się z wielkim uczonym, profesorowie: Sta
nisław Jaskólski, Bolesław Krupiński i Edward Riihle.

Ostatnia postać uczonego, przedstawiona w  1968 r., to Antoni Bolesław Dobro
wolski, geofizyk, meteorolog, podróżnik i pedagog. Starannie dobrano ciekawe m a
teriały z Muzeum Ziem i P A N  i z innych placówek naukowych oraz od asystentów 
i krewnych Dobrowolskiego. Przed kamerami telewizyjnymi wystąpili uczniowie zna
komitego uczonego i wspaniałego człowieka.

Wszystkie programy w  1968 ir. były ciekawe i dobrze, odpowiedzialnie i po
mysłowo przygotowane. Zarówno dobór m ateriałów źródłowych i rekwizytów, jak  
ich interpretacja, a także zmobilizowana żywa pamięć ludzi mających dużo do po
wiedzenia —  sprawiają, że cykl jest chętnie oglądany i budzi sympatyczny (sądząc 
z listów) odzew u widzów. Jest to niewątpliwie zasługa autorów programu: Lucyny  
Smolińskiej i M ieczysława Sroki 1. Dodajmy, że wlkład pracy do realizacji cyklu 
wnieśli również Piotr Friedrich i Hanna Olszewska.

W  końcu 1968 r. trwały prace nad dalszymi odcinkami cyklu na 1969 r., prze
w idującymi przedstawienie m in . J. Domeyki, S. Pieńkowskiego, J. Potockiego. Cykl 
będzie zapewne w  dalszym ciągu ciekawy, pożyteczny i będziemy mieli okazję do
niego wrócić. . „ ,  .

Jerzy Roznewicz

1 Za autorstwo cyklu Wielcy znani i nieznani L. Smolińska i M. Sroka otrzymali 
w  m aju 1969 r. doroczną nagrodę Komitetu do Spraw  Radia i Telewizji.
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