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Nad pamiętnikami młodzieży wiejskiej (Iskry 1965, ss. 296) zawiera następu
jące artykuły na temat pamiętników młodego pokolenia wsi Polski Ludowej, pu
blikowane w miesięczniku „Wieś Współczesna” w okresie od czerwca 1963 do lipca 
1964: J. Chałasiński, Młode pokołenie wsi w procesach migracji i ruchliwości spo
łeczno-kulturalnej; E. Jagiełło-Łysiowa, Od chłopa do rolnika; D. Gałaj, Młodzież 
a gospodarstwo chłopskie; F. Jakubczak, Młodzież a małżeństwo i rodzina; F. Ja
kubczak, Wychodźstwo, adaptacja i awans młodzieży wiejskiej; M. Trawińska- 
-Kwaśniewska, Zmiany społeczne funkcji szkoły w środowisku wiejskim; B. Go
łębiowski, Młoda generacja nauczycieli; B. Gołębiowski, Agronoma miejsce wśród 
chłopów; J. Tejchma, Działacze społeczni na wsi; J. Bijak, Pamiętniki i polityka; 
S. Jarecka, Reforma rolna w świetle pamiętników; B. Weber, Ideały życiowe pa- 
miętnikarzy; E. Jagiełło-Łysiowa, W pogoni za nowym „stylem życia"; S. Wichno, 
Książka w życiu pamiętnikarza wiejskiego; D. Gałaj, Awans pokolenia; B. Gołę
biowski i Z. Grzelak, O strukturze treści 150 pamiętników.

Żadna z wymienionych pozycji nie znalazła się w publikowanej w tym nu
merze bibliografii za rok 1963 i rok 1964 przygotowanej przez Sekcję Bibliogra
ficzną Koła Socjologicznego Studentów UŁ. Z przytoczonego spisu nie uwzględ
niono nawet tych artykułów, które wyszły spod pióra socjologów bardzo ściśle 
związanych z łódzkim ośrodkiem socjologicznym, jak Józef Chałasiński, Dyzma 
Gałaj, Eugenia Jagiełło-Łysiowa i Franciszek Jakubczak. Koło Socjologiczne Stu
dentów UŁ nie zauważyło istnienia miesięcznika „Wieś Współczesna”. O ośrodku 
socjologicznym, jaki powstał przy tym miesięczniku, pisałem w artykule „Wieś 
Wśpółczesna” i socjologia stołeczna („Kultura” 12 XII 65) z okazji setnego numeru 
tego czasopisma.

Powstałe stąd luki w bibliografii nie dotyczą tylko wymienionych pozycji 
z zakresu pamiętnikarstwa wiejskiego. Występują one również w zakresie innych 
zagadnień. Oto przykład: Bibliografia za rok 1964 pomija artykuł Józefa Chała- 
sińskiego pt. Chłopsko-afrykański ruch narodowy — Nacjonalizm Niasy, publiko
wany we „Wsi Współczesnej” (styczeń 1964), choć z zakresu problemów afrykań
skich uwzględnia artykuły drukowane w tygodniku „Argumenty”. W ogóle bi
bliografia ta systematycznie śledzi tygodniki „Polityka”, „Kultura”, „Argumenty” 
i inne, i równie systematycznie pomija „Wieś Współczesną”.

W bibliografii za rok 1964 nie znalazła się również łódzka publikacja zbioro
wa pt. Tranzytem przez Łódź (Wydawnictwo Łódzkie 1964, ss. 370), choć na uwagę 
socjologów zasługuje nie tylko przez zawartą w niej pracę Józefa Chałasińskiego 
pt. Początki uniwersytetu robotniczej Łodzi, która wśród spraw, jakie porusza, 
mówi również o historii łódzkiego ośrodka socjologicznego.
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