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Od Wydziału Towarzystwa Literackiego im. Adama 
Mickiewicza we Lwowie.

Druk XXI Rocznika „Pamiętnika Literackiego“ za r. 1924 
mógł być rozpoczęty z powodów, od Towarzystwa niezawi
słych, dopiero z początkiem listopada 1924 r., ukończony zaś 
z końcem kwietnia 1925 r. Wychodzi on znowu jako rocznik, 
pomimo starań bowiem nie udało się redakcji przywrócić mu 
ani dawnej postaci kwartalnika, ani przedwojennej objętości, 
chociaż w porównaniu z r. ubiegłym wynosi ona o 10 arku
szy więcej i w każdym razie świadczy dodatnio o postępie 
znacznym w tym względzie. Oprócz tego zdołała redakcja, 
uzyskawszy fundusz osobny od polskiego Ministerstwa W. R. 
i О. P., wydać „Bibljografję literatury polskiej za r. 1922“ 
pióra Dra Stefana Wierczyńskiego i rozpocząć w ten sposób 
dalszy ciąg wydawnictwa, tak niezbędnego i upragnionego 
a dla braku środków przez kilka lat zaniedbanego. Skutkiem 
tych dwóch okoliczności i złączonych z niemi znacznie pod
niesionych kosztów druku, szczególnie „Bibljografji“, musiała 
być podniesiona wkładka roczna członka na 16 zł. Redakcja 
„Pamiętnika“, jedynego w Polsce naukowego czasopisma lite
rackiego, stanowiącego ponadto jedno z głównych zadań Towa
rzystwa im. Adama Mickiewicza, zwraca się przy tej sposob
ności do tych sfer społeczeństwa polskiego, dla których istnienie 
i rozwój „Pamiętnika“ jest sprawą zrozumiałą i konieczną, 
mianowicie do miłośników literatury ojczystej i do wszystkich 
zawodowych przedstawicieli studjum polonistycznego, szcze
gólnie do nauczycieli szkół średnich, z apelem gorącem o po
parcie swoich usiłowań, do których uskutecznienia wszyscy 
współpracownicy przykładają ręki bezinteresownie. Tylko dzięki 
dwom czynnikom: wspomnianej ofiarności współpracowników, 
i hojności polskiego Ministerstwa W. R. i О. P ., które w tym 
roku bardzo wydatnie raczyło wspomóc Towarzystwo, mo- 
żliwem było wydanie Rocznika XXI, — reszta zobowiązań 
ciąży do spełnienia na Członkach.

We Lwowie w kwietniu, 1925 r.
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