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O D  R E D A K C J I

Oddajemy do rąk Kolegów - Członków Towarzystwa czwarty z 
kolei "Rocznik". Pakt ten stwarza okazję do podzielenia się 
pewnymi uwagami redakcyjnymi jak też daje możność zwrócenia się 
z apelem o dalszą, ścisłą współpracę.

"Rocznik" IV pod względem profilu wydawniczego nie odbiega 
w zasadzie od poprzednio drukowanych i dzieli się na sześć roz
działów. W dziale rozpraw naukowych otwieramy go pokłosier. ju
bileuszowym z czterechsetlecia zgonu ojca literatury polskiej 
- Mikołaja Reja - artykułem prof. Juliana Krzyżanowskiego pt.: 
"Rej i Trzecieski". Rozprawa druga - dr Danuty Paluchowskiej - 
dotyczy już twórczości współczesnej,a mianowicie liryki Julia
na Przybosia i jej związków z poetyką Mickiewiczowską.

Mickiewicziana wypełniają też cały rozdział II i stanowią 
najsilniejszy akcent tematyczny "Rocznika",obejmują bowiem jed
ną trzecią jego zawartości. Zwracamy przy tym uwagę Czytelni
ków na nieznane listy Mickiewicza odnalezione w Paryżu przez 
prof. Eugeniusza Sawrymowicza. Novum tego działu jest też bi
bliografia mickiewiczianów, którą podjęliśmy na ogólne żądanie 
Członków Towarzystwa i będziemy ją odtąd kontynuowali w grani
cach naszych skromnych możliwości wydawniczych, a więc z zawę
żeniem do tematyki ściśle Mickiewiczowskiej.W dziale tym prag
niemy też zamieszczać recenzje prac o Mickiewiczu. Apelujemy 
więc do Członków-Czytelników o nadsyłanie do Redakcji not bi
bliograficznych o regionalnych mickiewiczianach /oczywiście z 
pominięciem informacji o wznowieniach dzieł/.

Następna część, również stała w ‘'Roczniku",nosi tytuł "Na
si członkowie honorowi". Przynosi ona dalszą serię trzech por
tretów literackich naszych najbardziej zasłużonych historyków 
literatury, Profesorów: Franciska Bielaka, Konrada Górskiego i



- A- -

Leona Płoszewskiego i jest skromną formą uznania Towarzystwa za 
ich wieloletni trud pracy polonistycznej i naukowej.

Rozdział czwarty obejmuje prace regionalne, pierwszą z Od
działu Piotrkowskiego, drugą z Oddziału Przemyskiego,który 10- 
lecie swego istnienia zaakcentował wydaniem pięknej księgi pa
miątkowej. Dział ten chcielibyśmy w przyszłości rozbudować i 
dlatego zwracamy się do Prezydiów poszczególnych Oddziałów, by 
najcenniejsze rozprawy i referaty regionalne, które nie mają 
widoków na rychłe ukazanie się w postaci książkowej, kierowały 
do naszej Redakcji. Będziemy się starali je drukowaó, oczywiś
cie po zaadaptowaniu ich do potrzeb i możliwości wydawniczych 
"Rocznika*'.

Sprawy organizacyjne Towarzystwa omawia relacja dra Ryszar
da Wojciechowskiego o spotkaniu Prezesów Oddziałów oraz spra
wozdanie z działalności Towarzystwa w r. 1969-

"Rocznik" zamyka Kronika, która w tym wypadku ma charakter 
żałobny, jest bowiem pożegnaniem na zawsze dwóch zasłużonych 
dla Towarzystwa Kolegów. Pragnęlibyśmy, aby w przyszłości ten 
dział obejmował także i momenty radosne w naszym życiu i dla
tego prosimy Kolegów o nadsyłanie z Oddziałów odpowiednich ma
teriałów.

Chodzi nam bowiem o to, by "Rocznik" stał się żywą, pulsu
jącą kroniką życia naukowego i organizacyjnego naszej małej 
R e i p u b l i c a e  M i c k i e v i c z i e n s i s .


