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„Dziennikarz nie może tego ocenić. Myśli tylko: w każdym razie dobre, że 

to wszystko w ogóle jest. To chyba najważniejsze osiągnięcie. Że jest socjolog — 
autentyczny, w autentycznym zakładzie, że uczy się ludzi zwracać uwagę na sprawy,, 
których dotąd nie zauważali, że wytworzy być może w nich nawyk uwzględniania 
tych spraw. Dobrze, że to JEST i w coraz większej liczbie zakładów i chyba 
nawet na niezłej drodze”.

„JAKA JESTEŚ RODZINO?” — KONKURS „ŻYCIA WARSZAWY”

Redakcja gazety „Życie Warszawy” w porozumieniu z Towarzystwem Świa
domego Macierzyństwa ogłosiła konkurs pod hasłem „Jaka jesteś rodzino”. W jury 
konkursu oprócz organizatorów, red. M. Parzyńskiej i red. I. Tarłowskiej, uczest
niczyli: przedstawicielka i zaproszeni przedstawiciele ośrodków socjologicznych 
z Warszawy i Łodzi: dr J. Piotrowski, dr A. Sarapata i doc. dr A. Kłoskowska.

Na konkurs wpłynęło 612 opisów rodzin. Autorami odpowiedzi było 307 
kobiet i 305 mężczyzn. Ogromna większość uczestników konkursu pochodziła 
z miast, wieś była jednak również reprezentowana w odpowiedziach. Opisy kon
kursowe zawierają wiele materiału, na podstawie którego można uchwycić sto
sunki i postawy właściwe dla życia rodzinnego we współczesnej Polsce.

Wybór materiałów konkursowych ogłoszony zostanie drukiem w 1963 r.; 
całość stanie się przedmiotem socjologicznej analizy.

A. K.

KONKURSY NA PAMIĘTNIKI

Obok pierwotnej formy konkursów na pamiętniki całego życia, zapoczątko
wanych u nas przed 40 laty i ogłaszanych po wojnie przez różne instytucje, warto 
zanotować pojawienie się form zmodyfikowanych. Interesujący plon przyniósł 
konkurs na pamiętnik obrazujący codzienne życie w ciągu tygodnia, ogłoszony 
przez „Tygodnik Powszechny” pod nazwą „Tydzień mojego życia”. Konkurs trwał 
od 3 września do 15 grudnia 1961 r. i przyniósł 428 prac konkursowych. Z 326 
autorów, którzy podali wykształcenie, 151 jest z wyższym wykształceniem, 135 — 
ze średnim, 27 studentów i 13 uczniów. Ogromną większość stanowią kobiety. 
Wśród 286 autorów z wykształceniem wyższym i średnim są 184 kobiety. Wyniki 
konkursu omawia jego inicjator i organizator, publicysta Spodek, w artykule 
Tydzień mojego życia — Refleksje nad konkursem („Tygodnik Powszechny”. 
4 lutego 1962 r.).

Tenże „Tygodnik Powszechny” (23 września 1962 r.) ogłosił konkurs na auto
biograficzny opis małżeństwa pt. Nas dwoje. Napłynęło 268 pamiętników. Szcze
gółowe omówienie całego materiału daje Spodek w artykule pt. 268 miłości 
(„Tygodnik Powszechny”, 24 II 1963 i 3 III 1963).

Na konkurs pt. „Jeden miesiąc mojego życia”, ogłoszony przez „Tygodnik 
Kulturalny” w końcu 1961 r., napłynęły 1992 prace. Wyniki konkursu ogłoszone 
zostały w „Tygodniku Kulturalnym” (16 grudzień 1962 r.). Wstępne omówienie 
konkursu daje artykuł J. Chałasińskiego, Kobiety i literatura w konkursie „Jeden 
miesiąc mojego życia” („Tygodnik Kulturalny”, 23—30 XII 1962).

Zarówno w' konkursie na „Jeden miesiąc mojego życia”, jak i w innych 
konkursach nauczycielstwo dostarczyło bardzo wielu uczestników. Osobny kon


