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OD REDAKTORA

„Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” — podobnie 
jak wiele podobnych publikacji, wydawanych przez różne organizacje 
naukowe — pomyślany był zasadniczo jako informator o charakterze 
sprawozdawczym. W pierwszym statucie TNW z roku 1907 czytamy, 
że do obowiązków Zarządu należy m.in. „nadzór nad drukiem proto-
kołów zebrań Towarzystwa i sprawozdań z jego działalności i prac” 
(rozdz. IV, paragraf 29, punkt e)1. 

W „Roczniku” zamieszczane były teksty wystąpień staszicowskich, 
sprawozdania Sekretarza Generalnego, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej 
za poprzedni rok, opis istotnych wydarzeń związanych z życiem Towa-
rzystwa, nekrologi itp. Każdy numer „Rocznika” opatrzony był na stro-
nach tytułowych rokiem sprawozdawczym, np. „Rocznik Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego” LXXV 2012 (wydany w 2013 roku). 

Współczesna rewolucja informacyjna sprawia, że maleje znaczenie 
tego typu wydawnictw, ze względu na możliwość ogłaszania aktual-
nych danych, dających się łatwo weryfi kować i poprawiać na stronach 
internetowych, którymi dysponują praktycznie wszystkie organizacje 
społeczne. Również TNW taką stronę posiada, jednak Zarząd zdecy-
dował, że należy utrzymać papierową wersję „Rocznika”. 

Wymóg publikowania sprawozdań za poprzedni rok, zwłaszcza fi -
nansowych (które sporządza się po bilansie rocznym), powoduje, że 
pewne ważne dla życia Towarzystwa wydarzenia bieżące są opisane 
i skomentowane ze znacznym opóźnieniem. Od tego numeru postano-
wiłam — jako Redaktor Naczelny „Rocznika” — odstąpić od wielo-
letniej tradycji, włączając do tomu za miniony rok 2013 również takie 
teksty, które powstały już w 2014 r.: „Apel prof. Andrzeja Paszewskie-
go do członków Towarzystwa” oraz „Apel Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego w obronie polskiej humanistyki”. Artykuł wstępny, 
zazwyczaj związany z wystąpieniami na jesiennych Zebraniach Ogól-
nych TNW, w obecnym numerze został zasygnalizowany krótkim 
streszczeniem, ze względu na to, że wykład prof. Tomasza Dietla miał 

1 Za: Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Sto lat działalności, pod red. E. Wolnicz–Paw-
łowskiej i W. Zycha, Warszawa 2009, s. 238.
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charakter prezentacji. Dzięki uprzejmości prof. Piotra Dahliga dyspo-
nowałam natomiast tekstem jego wystąpienia na tegorocznym majo-
wym Zebraniu Ogólnym. 

Jedną z przykrych konsekwencji dotychczasowych zasad konstru-
owania „Rocznika” były duże opóźnienia w publikowaniu wspomnień 
pośmiertnych. W praktyce takie wspomnienia, jeśli ktoś z Kolegów 
zmarł na początku roku kalendarzowego, mogły się ukazać po niemal 
dwóch latach; tak się stało w przypadku prof. Włodzimierza Zycha, 
zmarłego na początku stycznia 2013 r. Ten casus, bolesny dla wszyst-
kich, którzy Profesora znali i współpracowali z Nim, zmienił nastawie-
nie członków Komitetu Redakcyjnego do dotychczasowej praktyki. 
Po konsultacjach z Komitetem zdecydowałam się odstąpić od zasad, 
obowiązujących przez wiele ubiegłych lat, publikując wspomnienie 
o prof. Zbigniewie Wójciku, który odszedł na zawsze w roku 2014.
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