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OD REDAKCJI

Dwudziesty drugi tom „Rocznika” ma szczególny charakter. Rozpoczy
na nowe stulecie istnienia Tow arzystw a Literackiego im. A. Mickiewicza 
publikując plon Jubileuszow ego Zjazdu. Rocznicowe uroczystości oraz 
statutow y zjazd delegatów odbyły się w dniach 24 - 25 X 1986 r. we 
W rocławiu.

Na sesji naukowej poświęconej Patronow i Towarzystwa wygłosili od
czyty najw ybitniejsi znawcy życia i twórczości Adama Mickiewicza: 
K onrad Górski („Mickiewicz w idziany moimi oczami”), W iktor W ein- 
traub  („Mickiewiczowskie laboratorium  języka poetyckiego”), Czesław 
Zgorzelski („W strefie liryczności «Pana Tadeusza»”), Bogdan Zakrzew
ski („ O «niekonsekwencjach» autorskich «Pana Tadeusza»), Jarosław  Ma
ciejewski (,, Autobiograf izm w  parysko-lozańskich wierszach Mickiewi
cza”), Alina Witkowslka („Mickiewicz Towia.ńczyk”), G ertruda W ichary, 
Henryk Gradkowski („Mickiewicz we współczesnej szkole”), Stanisław  
F ita  („Sto lat Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”), K rystyna 
Korzon („Związki Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza z Za
kładem  Narodowym im. Ossolińskich”).

R eferaty te  drukujem y w niniejszym  tomie „Rocznika”. Ponadto obok 
pozycji związanych z jubileuszem  (jak opis w ystaw y „100 la t Towarzy
stw a Literackiego im. A. M ickiewicza” zorganizowanej' w Bibliotece Na
rodowej) znalazła się w tomie stała rubryka Mickieimcziana oraz dział 
Z życia Towarzystwa, w którym  publikujem y skrót iprotokołu ze Zjazdu 
Delegatów, fragm enty sprawozdania z działalności Tow arzystw a w okre
sie 1985 - 19*86, wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzy
stwa za drugie półrocze 1985 i pierwsze 1986, wreszcie wspom nienia 
pośm iertne o profesorze Bronisławie Nadolskim, k tó ry  był w ieloletnim  
sekretarzem  Towarzystwa we Lwowie, pierwszym  jego historykiem , 
wreszcie długoletnim  prezesem  oddziału w Toruniu.

Obfitość m ateriałów  przy lim itow anej objętości „Rocznika” nie po
zwoliły Redakcji na krótkie choćby zrecenzowanie dwóch cennych ksią
żek nadesłanych przez Redakcję W ydawnictw Katolickiego U niw ersytetu 
Lubelskiego: O wartościowaniu w  badaniach literackich (1986) oraz Cze
sława Miłosza Ogród nauk  (1986).




