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4. J. Białek: Literatura dzieoięoa okresu międzywojennego na tle 
ówozesnyoh prądów pedagogioznyoh 

5* Z. Jagoda: Kazimierz Wóycioki jako pedagog i dydaktyk
6. Z. Uryga: Obraz jako pomoo w nauozaniu j. polskiego 
7* Bibliografia metodyki nauczania języka polskiego (1918-1939).
Gdańskie Zesz.vt.y Humanist.yozne. Nr 1-2/1961 (w druku)
Zawiera wśród rozpraw i materiałów następujące pozyoje polonis

tyczne lub z dziedzin pokrewnych:
1. A. Bukowski: Florian Ceynowa w Gimnazjum chojnickim (1831-1841)
2, E* Habowicz: Krasioki w Gdańsku
3* J* Pyrzalcowska: Zawodowy teatr gdański w epoce Oświecenia 
4* Przegląd publikacji literackich Y/ydawniotwa Morskiego w 

roku 1960 (K. Chruściński)
5* Rec* T. Witczaka: Teatr staropolski w Gdańsku (E. Rabowicz).
Poza tym kronika naukowa i kulturalna oraz materiały języko*- 

znawcze.

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE POLONISTÓW 
Studenckie Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu Warszawskiego
1. Koło posiada 4 sekojes

teorii literatury 
dramatu współozesnego 
poezji i prozy współczesnej 
twórozośoi Norwida 

Formy pracy: - referaty ozłonków Koła, wspólne analizy utwo
rów (zwłaszoza w sekoji poezji), dyskusje nad 
spektaklami teatralnymi, referowanie obcej 
literatury teoretyoznejj
w sekoji norwidowskiej - praca naukowa nad 
analizą tekstów.

2. Koło zorganizowało w bież. r. akad.:
- spotkania dyskusyjne z przedstawicielami świata kulturalnego 

(Broniewski, Jastrun, Brandys, Żółkiewski),
- referaty praoowników Katedry Historii Literatury Polskiej 
i Katedry Teorii Literatury.

Koło wzięło udział w Ogólnopolskiej Konferencji Metodyoznej Stu- 
denckioh Kół Naukowyoh - w styozniu 1961, jak również we wspól
nym seminarium*z Kołem Polonistów z Łodzi i Poznania - w marcu 1961.
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3. Koło uozestniozy w redagowaniu wydawniotw: Zeszytów Polonis
ty 02 nj oh (ogólnopolskioh), Pisma eseistyoznego (dwumiesięoa- 
nik na rotaprinoie) oraz Biblioteki tłumaozeń z teorii i me
todologii badań literaokioh - obecnie w toku są praoe przekła
dowe nad materiałami, które wejdą w skład IV tomu Biblioteki, 
poświęoonego formalizmowi rosyjskiemu* Tom ten będzie kontynu- 
aoją przedwojennego wydawnictwa Koła.

4. W praoy naukowej Koło zajmuje się przede wszystkim problema
tyką współczesną, a także sprawami wartościowania historyczno
literackiego, szukaniem podstaw rozwojowych współozesnej lite
ratury.
Koło dąży do rozbudzenia samodzielnośoi w interpretacji zjawisk 
literaokioh, próbuje samodzielnych poszukiwań metodologioznyoh. 
Koło pragnie zetknąć studentów z najoiekawszymi ludámi ze świa
ta naukowego i literackiego.
Praoe sekoji:

a) Sekcja teorii literatury - zajmuje się zagadnieniami teorii 
komunikacji i możliwośoią jej zastosowania w analizie dzieła 
literaokiego; sekoja liozy ok. 10 osób.
Przedyskutowano "Wstęp do semantyki" Sohaffa, a obeonie na 
kilku zebrańiaoh zostaną omówione materiały Międzynarodowej 
Sesji Poetyki (sierpień 1960 r.).

b) Sekcja dramatu współczesnego - zajmuje się problematyką ekspre
sji teatralnej. Dyskusje toczą się przede wszystkim wokół kwes
tii: teatr zaangażowany ozy teatr immanentny?, problemy teatru 
Witkacego, jak również wokół aktualnyoh przedstawień; z sekoją 
współpracuje kilkanaście osób.

c) Sekoja poezji i prozy - dyskutuje problemy teoretyczne i me
todologiczne w oparciu m. in. o literaturę naukową zagraniozną. 
Omówienie: Eriedrioh: !,Die Struktur der modernen Lyrik", Ray
mond: HD'Appolinaire au surréalisme", Dreisser: "Kryzys powieś
oi", ,!Ггogram Awangardy".
Dyskusje: nad poezją Kicińskiego, Leśmiana, Czeohowloza, Hara- 
symowioza i in., sytuacją młodej poezji, sytuaoją w młodej pro
zie, problemem groteski w powieśoi: Witkiewicz, Kaden. Refera
ty wprowadzająoe w zagadnienia poezji europejskiej - m.in.Ril
ke, Eliot.
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<J) Sekoja norwidowska - zajmuje się liryką Norwida* Wspólnie o- 
•■praoowuje kilka utworów.
Problemy ogólnometodologiozne będą dyskutowane poza sekoja- 

mi: m.in. marksistowska teoria badań literackich, rosyjska szkoła 
formalna, strukturalizm amerykański, Kayser, problem czasu w ba
daniach literaokioh - Poulet, Staiger.
Następny numer Zeszytów Polonistycznych będzie zawierał materia
ły Zjazdu Młodych Polonistów we Wrocławiu.
- Pismo eseistyozne Koła Polonistów będzie poświęoone wyłąoznie 
problematyoe współozesnej - eseje studenokie na tematy teore
tyczne, literackie i kulturalno-społeozne. Pismo będzie prowa
dziło dział reoenzji z publikacji naukowych (przede wszystkim 
obcyoh) celem zapoznania z nimi szerszego grona studentów. 
Pismo zamieszczać będzie również studenckie przekłady poezji
i krótkioh form prozaicznych#
Projektowany nakład: 500 eg,z* Ewent. współpraca ze studentami 
slawistyki z zagranioý (uczestnikami Kursów Wakacyjnyoh)•

- Koło pragnie kontynuować Bibliotekę Tłumaczeń... Posiada nie
które materiały przygotowane przez Koło przedwojenne, pod kie
runkiem Fr. Siedleckiego, które miały wejáó w skład IV tomu, 
poświęoonego formalizmowi. Zdając sobie sprawę z historycz
nego już jedynie znaczenia szkoły formalnej - Koło chce wydać 
zapowiedziany wówozas tom: seria uzyskałaby wtödy ~ oharakter 
historyoznej antologii tekstów teoretyoznych. Projektuje się
w przyszłośoi tomy poświęoone innym metodom badań literackich.

- Księgozbiór Koła został zaplanowany jako warsztat podręozny, 
pogłębiający wiedzę polonistyozną studentów. Nastawiony jest 
raozej na opracowania niż na teksty i zawiera podstawowy zes
taw dzieł z zakresu filozofii, historii sztuki, teorii lite
ratury, studiów i esejów o współozesnej literaturze europej
skiej, o teatrze, obszerny wybór powojennych studiów teore
tycznych i krytycznyoh, dotyoząoyoh literatury polskiej, wresz- 
oie skromny wybór tekstów historycznoliterackich i obszerniej
szy zestaw literatury współozesnej. Biblioteka zawierać będzie 
również wydawniotwa importowane i niektóre ozasopisma.

- Koło pragnie wprowadzić elementy wychowania politechnicznego 
do naszyoh studiów - poprzez informowanie o odbywającyoh się 
aktualnie odozytaoh popularnyoh z dziedziny fizyki czy mate-
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matyki, a także poprzez organizowanie spotkań w Kole z przedsta
wicielami nauk śoisłyoh (na temat oybernetyki z praoowniklem In
stytutu Matematyoznego, na temat filozofioznyoh konsekwencji po
glądów na budowę materii - z fizykiem),
Kuratotem Koła jest prof. J. Z. Jakubowski, kierownik Katedry, 
opiekunem Koła - A* Lara.
W ubiegłym' roku akad'. delegacja Koła wzięła udział w IX Zjeź- 
dzie Młodych Polonistów we Wrocławiu*
Pod red* T. Niedźwieokiego, ówczesnego przewodnioząoego Koła, 
został wydany 1 numer Zeszytów Polonistycznych (organ Central
nego Aktywu).
Wielu członków Koła współpracuje z czasopismami literaokimi*

Koło Naukowe Polonistów Studentów TUJ .
Koło Naukowe Polonistów Studentów UJ jest jednym z najstarszyoh
na naszej uczelni* Powstało nieoficjalnie już w roku 1895, ale za
legalizowanie działalności nastąpiło dopiero w 1898 ri Obecnym 
opiekunem Koła jest prof* К* Wyka. Ponadto sekoją filmowo-teatral- 
ną Koła opiekuje się prof*'W. Kubaoki*
Praoa w Kole odbywa się obeonie na zasadzie luźno powiązanyoh ze
sobą sekcji, utworzonych zgodnie z zainteresowaniami członków.
Liozba członków Koła w bież r* akad. - 52.
1* Sekcja prozy współczesnej

Członkowie przygotowują referaty, do publicznego wygłoszenia, 
z zakresu nurtująoyoh loh problemów* Kilka tytułów ostatnich 
referatów* ”0 literaturze XX-lecia”, "Koncepcja człowieka w 
literaturze XX wiekulf, ”0 potrzebie literatury w społeczeń
stwie” .

2* Sekoja komedii dell'arte
Praouje systemem seminaryjnym. Cotygodniowe zebrania, refera
ty ozłonków z zakresu zagadnień komedii dell'arte.
Tłumaozenie sztuki franouskiej typowej dla tego gatunku. 
-Przygotowania do dyskusji z ludźmi teatru (m.in* K. Sku3zan- 
ką) na te tematy*

3* Sekoja powieśoi XIX i XX w*
Sekoja powstała w związku ze zbliżającym się X Zjazdem Mło
dych Polonistów, poświęoonym zagadnieniom powieści polskiej* 
Przygotowuje swych ozłonków do udziału w Zjeździe i pisania 
referatów* Praca odbywa się pod szczególną opieką prof.prof*
K. Wyki i W, Kubaokiego.
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4. Sekoja fllmowo-teatralna

Najlioznlejsza sekoja Koła. Organizuje pokazy wybitnyoh filmów 
oraz dyskusje nad najoiekawszyml filmami bieżąoymi 1 krakowski
mi przedstawieniami teatralnymi* Obeonie ozłonkowie sekoji bio
rą udział w Studium Filmowym, zorganizowanym ostatnio w Krako
wie, gdzie oglądają pozyoje archiwalne i wzbogaoają swą wiedzę 
z zakresu teorii i historii sztuki filmowej.
Koło Polonistów utrzymuje kontakt z innymi Kołami naukowymi 

na UJ i innyoh uozelniaoh, szozególnie poprzez uczestnictwo w 
zjazdach naukowych.
Prao na razie nie publikuje się. Jedynie poszczególni, nielicz
ni ozłonkowie pisują w krakowskich czasopismach.

Koło Naukowe Polonistów Studentów Uniwersytetu Wrooławskiego
Koło pracuje w sześoiu sekcjach: naukowej, krytyki literaokiej, 

bibliotekarskiej, dziennikarskiej, teatraLnej i organizacji im
prez. Liczy obecnie 35 członków.
Opiekę nad Kołem sprawuje prof. В. Zakrzewski, poszozególne 

sekcje korzystają z opieki ze strony asystentów.
Podstawową formą praoy wszystkich sekoji, próoz sekoji organiza- 

oji imprez, są zebrania dyskusyjne*
Sekcja naukowa przygotowuje się do X Zjazdu Młodyoh Polonistów 

w Krakowie wiosną 1962 roku. W związku z tematyką tego Zjazdu 
problemem oentralnym w pracy sekoji jest powieśó XIX i XX wieku.
PraGa sekcji: krytyki literackiej, dziennikarskiej, teatralnej 

i bibliotekarskiej zmierza do zorientowania ozłonków w węzłowych 
problemach kultury współozesnej. Np. sekoja dziennikarska, obok 
teoretyoznie branych problemów śoiśle zawodowyoh, praktycznie 
zajmuje się problemami kultury prowincji.
Istotę praoy tych sekcji stanowi probiera: jak możliwie najle

piej w sposób praktyozny wykorzystać teoretyozne przygotowanie 
polonistyozne?
W ubiegłym roku akademickim grupa członków Koła założyła czaso

pismo pt.^Cegła”, które w chwili obeonej stało się pismem ogólno- 
uniwersyteokim. Trzon zespołu redakoji tego pisma stanowią ozłon
kowie Koła.
Koło Naukowe Polonistów Studentów Uniwersytetu Łódzkiego
W roku akad. 1959-60 Koło liozyło 38 członków, podzielonyoh na 

cztery sekoje: językową, historii literatury, krytyki i twórczoś
ci własnej.
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Opiekunem Koła jest prof# Z. Skwarozyńśki*
Forma praoy sekoji: dyskusja poprzedzona referatem łub obszer

niejszym zagajeniem* Przedmiotem dyskusji była najozęśoiej poezja 
i literatura współozesna, jak również spektakle teatralne lub fil
mowe, gdyż te zagadnienia wzbudzały najżywsze zainteresowanie*
Członkowie Koła uozestniczyli w IX Zjeździe Młodych Polonistów 

oraz w Zjeździe Młodej Polski w Poznaniu.
Koło posiada bibliotekę zakupioną z funduszów Ministerstwa 

Szkolnictwa Wyższego.
Obeonie Koło jest w stadium reorganizaoji*
Reorganizacja będzie polegała na przyjęciu innej metody wewnę** 

trznego podziału Koła:na grupę przygotowująoą referaty na X Zjazd 
Młodych Polonistów, grupę praoującą naukowo sensu stricto oraz 
grupę jak najliczniejszą - dyskusyjną, dostępną dla nie uczęsz
czających dotychczas studentów pierwszyoh lat studiów - dysku- 
tujących nad aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, i sekcję ię- 
sykoznawozą.
Koło Naukowe Polonistów Studentów Uniwersytetu Toruńskiego

i
Koło liozy 39 członków.
Opiekunem jest doc. A. Hutnikiewicz.
Koło praouje w dwu sekcjach: historycznoliterackiej i języko

znawczej*
Podstawową formą praoy są zebrania, które odbywają się oo dwa 

tygodnie* Charakter zebrań bywa różny: zebrania dyskusyjne (krót
kie zagajenie i dyskusja), zebrania z odczytem (dłuższy referat, 
prelekoja), wieczory wspomnień (np* wspomnienia profesorów z lat 
studiów), spotkania z pisarzami, wieczory poetyckie twórczości 
własnej studentów, zebrania administracyjne (sprawozdawczo-wybor- 
cze, organizacyjne), zebrania informaoyjne dla studentów Ir*, 
spotkania towarzyskie (wieczory zapoznawcze, z częścią artystycz
ną przygotowaną przez studentów) itp.
W planie praoy na rok akad* 1960/61 przewidziane są dyskusje 

o teatrze współozesnym, o kryteriachwspółczesnej poezji, prelek
cje o St. Brzozowskim, St. I. Witkiewiozu, o twórczośoi A. Gide'a, 
T. Gajcego, o stylu Słowackiego i gwarze studenckiej, wieczór 
poetycki grupy "Wymiary” i in*
Koło wzięło udział w IX Zjeździe Młodyoh Polonistów we Wrocła

wiu, w sesji millenialnej kół naukowych w Poznaniu, w sesji nau
kowej poświęoonej M. Konopnickiej w Opolu, a obeonie przygotowu-



je się do X Zjazdu Kłodach Polonistów vtKrakowie.Koło pozostaje w bliż
szym kontakcie z Kołami Studenokimi w ToznaniuM w Lublinie.
Projektuje się też szerszą pracę społeozną pozauniwersyteoką, 

zwłaszcza odczytową, w szkołach średnioh i w porozumieniu z To
warzystwem Wiedzy Powszeohnej.
Członkowie Koła współpraoują ze studenokim kwartalnikiem nauko

wym “Młoda Myśl”, z dwutygodnikiem kulturalno-społecznym Polski 
północnej Pomorze oraz z codzienną prasą miejsoową. Imprezą 
szerszą jest ogłoszony ostatnio przez Koło konkurs literaoki na 
małe formy (liryka* opowiadanie), w którym mogą wziąó udział 
wszyscy studenci UMK.
Odrębną formą pracy jest organizowanie wyoieozek teatralnyoh, 

zarówno do teatrów miejsoowyoh, jak pozatoruóskich. Zorganizo
wano już wyoieczkę do teatrów w Nowej Hucie i w Krakowie, w pla
nie przewidziana jest wycieczka do Warszawy oraz wyoieozka szla
kiem Kasprowicza i Przybyszewskiego (lnowrooław,Szymborze, Łoje- 
wo). Sekcja językoznawoza projektuje zorganizowanie obozu letnie
go, którego celem będą badania dlalektologlozne*

Koło Naukowe Polonistów Studentów Uniwersytetu Poznańskiego
Koło Polonistów przy Uniwersytecie im* A. Miokiewioza w Poz

naniu, założone w 1919 r., w ostatnim ozasie prowadzi działalność 
w dwu kierunkach: naukowym i kulturalnym.
Działalność naukowa skupia się w sześolu sekcjach* W bleżąoym 

roku akad. działają następująoe sekcje: 3 językoznawoze; histo
rycznoliteracka, która zajmuje się twórozośoią Norwida; histo
rii kultury, zajmująca się badaniem obyozajów w dawnej Polsoe, 
i teatrologiozna, która praouje nad twórozośoią reżyserską W.Ho
rzycy oraz organizuje dyskusje nad premierami poznańskich tea
trów dramatyoznyoh i ciekawszymi problemami współczesnej kinema
tografii (np* dyskusja o sztuce filmowej Bergmana). Członkowie 
poszczególnyoh sekcji piszą referaty, które odczytują na zebra
niach. Najlepsze prace zostały zebrane do Biuletynu z okazji 
40-leoia Koła, który ma się niebawem ukazać. Praca sekoji języ
koznawczych przebiega pod kątem zjazdu, który organizuje nasze 
Koło w kwietniu br* Bę^gie to pierwszy zjazd językoznawczy kół 
polonistycznych po wojnie, organizowany na wzór zjazdów histo
ry oznoliteraokich*
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Działalność kulturalna Koła oparta jest na współpracy ze śro

dowiskowym klubem studenoklm "Od nowa” i klubem "Nurt" w studer,- 
okim osiedlu Winogrady. W jednym i w drugim organizujemy dyskusje 
teatralne, wieczory autorskie (szozególnie młodych poetów poznań
skich) i wieczory poezji.
Poza tym Koło prowadzi działalność popularyzatorską, która po

lega na wygłaszaniu prelekcji w prowinojonalnyoh miasteczkach, 
w ramach zorganizowanej przez ZSP "Wszeohnioy Tysiąclecia".
Członkowie naszego Koła zajęli się organizaoją biblioteki kół 

naukowyoh Uniwersytetu.
Ogółem Koło liozy 59 osób. Kuratorem jest doc. Jerzy Ziomek.

Koło Naukowe Polonistów Studentów UMCS
Koło Naukowe Polonistów w UMCS istnieje od roku 1954, zorgani

zowane jest obeonie w trzech sekcjaoh:
я) bibliologicznej
b) prozy XX-leoia
c) teorii literatury.

Liozba uozestników Koła: 24 osoby. Kuratorem Koła jest prof.
J. Garbaczowska, opiekunami sekoji: a. J. Lewański, b. R. Rosiak,
o. prof. M. Grzędzielska.
1• Formy i treść praoy
a) Sekoja bibliologiozna zajmuje się ewidenoją i opisem regio

nalnych księgozbiorów, zwłaszcza tyoh, które związane są z dawną 
Akademią Zamojską i z Akademią Chełmską. Praoe, obliczone na 
okres dwóch lat, mają na celu odtworzenie obrazu krążenia druków 
(zwłaszcza literaokioh) między ośrodkami naukowymi na Lubelszozy- 
źnie oraz charakterystykę zainteresowań tyoh ośrodków, ich aktyw
ności i ich funkcji historycznej, zwłaszcza w wieku XYII i XVIII.
b) Sekoja prozy zajmuje się problematyką wyznaczoną programem 

X Zjazdu Młodych Polonistów, przewidzianego na rok 1962 w Krako
wie. Jak mówi nazwa tej sekoji, obejmuje ona zagadnienia powieś
oi i noweli od okresu Młodej Polski po ozasy dzisiejsze.
o) Sekoja teorii literatury ma na oelu pracę nad zagadnienia

mi poetyki, pogłębianie dyskusji na temat wersyfikaoji, stylisty
ki i gatunków literaokioh. Formy pracy - to ozytanie odpowied
nich rozpraw i artykułów wraz z omawianiem icn problematyki.
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Z. Udział w imprezaoh szerszyoh *
V/ ubiegłym roku akademiokim Koło Naukowe przygotowało plę<5 re

feratów na IX Zjazd Młodyoh Polonistów.
3« Publikaoje
W ubiegłym roku Koło wydało pierwszy numer własnego pisma 

"A propos", w objętości 74 stronio drukiem rotaprintowym. Młodzi 
redaktorzy zamieśoili praoe naukowe kolegów,ich utwory literac
kie i bardzo pożyteozny dział bibliograficzny - bibliografię tro
pów. Możliwe będzie w przyszłym numerze opublikowanie jakiegoś 
innego działu teoretycznej bibliografii.
4. Formy towarzyskiego współżycia w Kole
Zebrania Koła mają dwojaki oharakter, są czysto naukowe i orga

nizacyjne, kilka razy do roku są też urządzane herbatki literac
kie, uzupełnione niewielkimi referatami, dyskusją i odozytywaniem 
utworów.

Koło Naukowe Polonistów Studentów KUL
Koło liczy ok. 50 ozłonków. Kuratorem Koła jest prof. I. Sła

wińska.
W ohwili obeonej istnieją w Kole dwie sekoje: krytyki literaokiej 
1 językoznawoza.
Podstawową formą praoy są zebrania dyskusyjne* W bieżącym roku 

akadem. dotyczyły one następującyoh zagadnień:
1) Czy powieáó jest dziełem sztuki?
2) Książka roku - "Spiżowa brama" T. Brezy
3) 0 "Kartoteoe" T. Różewicza
W sekoji językoznawozej odbyła s.„ę m.in. dyskusja nad praoą 

R. Jakobsona "Poetyka i językoznawstwo”.
W przygotowaniu są zebrania dyskusyjne na temat m.in.: 1) Po

dział na gatunki literaokie, 2) Współozesna dramaturgia polska.
Przy Kole istnieje teatr akádemioki, który w roku 1960/61 przy

gotował dwie premiery:
Jerzego Zawieyskiego "Lament Orestesa" (październik 1960), 
Dorothy С. Wilson "Nie ma pokoju w hotelu” (grudzień 1960). 
Ostatnio rozpoczęto próby adaptaoji soenicznej powieści В.Mar- 

shala "Cud Ojoa Malaohiasza".
Członkowie Koła publikują swoje praoe i utwory na łamaoh dwu

tygodnika literaokiego"Kamena".



Koło Polonistów Studentów KUL pozostaje w śoisłym kontakoie z 
młodzieżowym środowiskiem polonistyoznym Uniwersytetu im. A. Mio- 
kiewioza w Poznaniu. W najbliższym czasie ozłonkowie sekoji ję
zykoznawczej wezmą udział we wspólnej sesji młodyoh językoznaw
ców poznańskich i lubelskich w Poznaniu, organizowanej z inicja
tywy Koła Polonistów Uniwersytetu im. A. Mickiewioza. Koło uczes
tniczy w -ogólnopolskich zjazdach młodyoh polonistów.
Koło zaprosiło na wieozory autorskie wielu wybitnych naukow

ców i twóroów. (Zgodę na przyjazd wyrazili już m.in.: prof. Ta
deusz Milewski, prof. Henryk Markiewicz, Jerzy Zawieyski, Kazi
mierz Andrzej Jaworski i in.).
Koło Polonistów posiada swój organ - dwumiesięoznik"Polonista". 

Pismo wychodzi od r. 1957. Dotyohozas ukazało się 12 numerów. 
"Polonista"ma oharakter pisma literaoko-naukowego, świadomie jea~ 
nak rozszerza swój zakres, publikująo artykuły z dziedziny histo
rii’ sztuki, historii kultury i muzykologii. Spory odsetek publi- 
kaoji stanowią tłumaozenia, n.in. Saroyan, L. Lee, T.S. Eliot,
0. Wilde, S. Jesienin, E. Staiger, G* Finsler, P. A. Hargest,
J. Newman.
Problematyka kilku numerów wiąże się z rooznicami Wyspiańskie

go, Norwida i Słowackiego. Nieraz do aktualnych wydarzeń żyoia 
kulturalnego i artystyoznego nawiązuje się odpowiednio dobraną 
oprawą grafiozną. W "Poloniście"reprodukuje się również malar
stwo i grafikę studencką (praoe studenokiej grupy "Inops").
W ramach wymiany z innymi ośrodkami polonistycznymi opubliko

wano artykuły studentów Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu 
Wrocławskiego.
Ogółem zamieszozono dotyohozas w "Poloniśoie": prao historyczno

literackich i językowych - 36, reoenzji literackich i teatralnyoh 
- 37, 5 artykułów na tematy ogólnokulturalne, 68 wierszy oraz ok. 
30 sprawozdań z życia Koła i Uniwersytetu.

Koło Polonistów przy Katedrze Historii Literatury Polskiej Wyż
sze.i Szkoł.y Pedągogioznej w Katowioaoh.
W obeonej ohwili Koło Polonistów studentów WSP w Katowicaoh li

czy 62 ozłonków.
Kuratorem Koła jest doo. J. Zaremba, kierownik Katedry Historii 

Literatury Polskiej.
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W ostatnioh lataoh (poczynając od r» akad# 1958/1959) Koło zor
ganizowało parodniowe wyoieozki naukowe o charakterze historycz
noliterackim w Góry świętokrzyskie, do Wielkopolski, na Dolny 
śląsk i Ziemię Lubuską oraz w Lubelskie#
Corooznie Koło urządza wieozorki zapoznawcze dla studentów, 

pierwszego roku oraz zjazdy absolwentów Wydziału Filologiczno- 
Historycznego WSP. Wspomniane zjazdy absolwentów połączone są z 
odczytami naukowymi, wygłaszanymi przez pracowników Katedry, oraz 
z wymianą doświadczeń pracy zawodowej (nauczycielskiej).
Koło pozostaje w stałym kontakoie z Kopalnią "Śląsk” w Chropa- 

czowie, której Rada Zakładowa wypożycza Kołu autobus na wycieozki 
o dłuższej trasie#
Koło organizuje regularnie wieozory literaokie, w których wzię

li (lub wezmą) udział literaci i naukowcy śląscy#
W ubiegłym roku akad. członkowie Koła przeprowadzali wywiady . 

z zasłużonymi nauczycielami, którzy pracowali w szkolniotwie 
śląskim w chwili powrotu śląska do Macierzy po I wojnie świato
wej# Materiał tea będzie opracowany pod kierunkiem doc* Mieozy- 
sławy Dobrowolskiej, kierownika Katedry Metodyki Języka Polskie
go i Historii Literatury Polskiej WSP#

Zainteresowania naukowe ozłonków Koła skupiają się wokół dzie
jów polskiej literatury na Śląsku# Planowe praoe z tego zakresu 
są prowadzone obeonie w osobnej Sekoji śląskiej pod kierunkiem 
doo. Jana Zaremby i st. asyst* Witolda Nawrookiego# Wyłonione 
spośród ozłonków Koła dwa zespoły opracowują dwa wybrane zagad
nienia z tego zakresu (twórozość G. Moroinka i powieść o tematy
ce śląskiej 20-lecia); oba zagadnienia będą przedstawione w for
mie referatów na X Zjeździe Młodych Polonistów w 1962 r*
W r# akad. 1960/61 Koło będzie współredagowało studénoki biu

letyn środowiskowy uczelni katowiokioh. Koło zgłosiło ponadto 
referat historycznollteraoki na sesję poświęooną powstaniom śląs
kim, a organizowaną przez Zrzeszenie Studentów Polskioh*

Koło Naukowe Studentów WSP w Krakowie
Koło powstało w 1951 r. W oiągu dziesięoiu lat istnienia prze

chodziło wiele zmian organizacyjnych, modyfikowało także metody 
pracy i zakres zainteresowań.
Podstawową cechą działalności Koła w tym okresie była zespoło

wa praca nad poszczególnymi zagadnieniami, które nie pokrywały 
się z tematyką proseminariów i seminariów.
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Członkowie Koła trzykrotnie występowali z referatami na zjaz~ 
daoh młodyoh polonistów (w Poznaniu, Warszawie 1 we Wrocławiu), 
przedstawiając bądź indywidualne osiągnięcia poszozególnyoh ozłon- 
ków, bądź wyniki praoy całego zespołu. Referat zjazdowy pt. "Dzie
je reoepcji Mickiewicza w szkole pod zaborami" ogłoszony został 
drukiem w "Księdze X-leoia WSP” (Kraków 1957).
W chwili obeonej Koło liczy 25 ozłonków. Praca skupia się w 

cztereoh sekcjaoh: historycznoliterackiej, językoznawozej, kul
turalno-społeczne j i rozrywkowej.
Sekoja historycznoliteracka zajmuje się zagadnieniami powieś- 

oiopisarstwa XIX i XX w. W roku bieżącym zmieniono zasadę opra
cowywania tematów: zrezygnowano z praoy oałego zespołu nad jed
nym tematem na rzeoz indywidualnego przygotowania referatów o 
węższym zakresie materiałowym.
Sekoja kulturalno-społeczna podjęła się przygotowania ankiety 

i przeprowadzania stałyoh badań nad ozy teinietwem w różnyoh śro- 
dowiskaoh społeoznych (przede wszystkim wśród studentów i mło
dzieży szkolnej Krakowa). Równocześnie w ramaoh tej sekcji opra- 
oowuje się "Kartotekę młodych poetów Irakowa”, opartą na poszuki
waniach w ozasopismach i bezpośrednich wywiadaoh.
W plan pracy Koła wohodzi także organizowanie spotkań i wie- 

ozorów dyskusyjnych nad zagadnieniami literatury współczesnej, 
teatru i filmu, jak również organizowanie wycieozek turystycz
nych szlakami pisarzy i poetów.
Bezpośrednią opiekę nad Kołem sprawują: zast. prof. L. Eusta- 

ohiewioz i adiunkt St. Burkot.
Koło Młod.yoh Polonistów WSP w Opolu
Koło Młodyoh Polonistów Wyższej Szkoły Pedagogioznej w Opolu 

istnieje od roku 1959. W bież. r. akad. liczy ozłonków 40.
Opiekunem Koła jest kierownik Katedry Historii Literatury Pol

skiej, Władysław Studencki.
W ramaoh Koła działają oztery sekoje: śląska, językoznawcza, 

historycznoliteracka i żywego słowa. Praca w sekcjaoh obejmuje : 
referaty oraz wyoieozki naukowe. Koło współdziałało w urządza
niu ogólnouozelnianyoh imprez (sesja Mickiewiczowska, Słowac
kiego, Konopnickiej, a obeonie Kasprowiezowska)•
Koło nawiąże kontakt z Kołem Polonistów WSP w Krakowie. W naj- 

bliższyoh zamierzeniach: nagrywanie na taśmę magnetofonową tek
stów gwarowych, dokumentów folklorystycznych; badanie twórozoéoi 
pisarzy śląskich, ewent. wydanie księgi pisarzy śląskioh.
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