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OD REDAKCJI

,,Rocznik” VIII, k tóry przygotowaliśmy na Zjazd Delegatów Towa
rzystw a w Słupsku, ukazuje się po raz pierwszy w szacie typograficznej 
i jest przeznaczony nie tylko dla członków naszej organizacji, ale również 
dla miłośników litera tu ry  spoza jej kręgu.

Ten ważny dla naszego czasopisma moment pragniemy podkreślić 
akcentam i o charakterze historycznym: jubileuszowym i organizacyjnym. 
Dlatego też otwieramy „Rocznik” artykułem  o Profesorze Julianie K rzy
żanowskim, Prezesie naszego Towarzystwa w okresie powojennym i obec
nym, z okazji 60-lecia Jego pracy naukowej. W części zaś organiza
cyjnej drukujem y wspomnienie o zasłużonych dla naszego zrzeszenia 
Profesorach: Ignacym Chrzanowskim i Stefanie Kołaczkowskim oraz w y
wiad redakcyjny z dwoma najstarszym i członkami Towarzystwa: Wła
dysławem  Szyszkowskim i Stanisławem  Rutkowskim.

Część I obejm uje rozprawy o zróżnicowanej tem atyce i dużym zasięgu 
chronologicznym omawianych zjawisk: od wnikliwej in terpretacji oceny 
Pana Tadeusza przez Gogola poprzez charakterystykę wzajemnych sto
sunków dwóch mistrzów powieści historycznej, Kraszewskiego i Sienkie
wicza, i dwóch twórców młodopolskich, Micińskiego i Wyspiańskiego, aż 
po prezentację W. Berenta jako epistolografa.

Część II przynosi bogate m ateriały i artykuły  z epoki Mickiewicza. 
A więc nie tylko Mickiewiczowskie wspominki i szkic o wpływie prelekcji 
Mickiewicza na Tiutczewa, lecz również prace o epistolografii i pam iętni- 
karstw ie romantycznym, wreszcie o aktualnym  stanie zbiorów Muzeum 
Słowackiego w Krzemieńcu. Część tę kończymy tradycyjną już w „Rocz
n iku” bibliografią mickiewiczianów. Ponieważ druk „Rocznika” techniką 
typograficzną trw a około roku, musieliśmy odpowiednio zmienić czaso
kresy bibliograficzne, by redaktorce tego działu dać czas niezbędny do 
opracowania wydaw nictw minionego roku. Dlatego też w „Roczniku” VIII 
dajem y bibliografię tylko za I półrocze 1973 r., w „Roczniku” IX podamy 
II półrocze 1973 r., a począwszy od „Rocznika” X przejdziemy ponownie 
na okresy pełnego roku kalendarzowego: za 1974, 1975 itp.

Ostatnią część „Rocznika” poświęcamy sprawom organizacyjnym To
w arzystw a w przeszłości i współcześnie.



Zam ykam y ją sprawozdaniem  z działalności Towarzystwa za I półro
cze 1973 r. W „Rocznikach” następnych będziemy podawali sprawozdania 
obejm ujące czasokres roku szkolnego: od września do czerwca.

Słowo od Redakcji kończymy apelem  do Członków Towarzystwa o re
gularne opłacanie „Rocznika”, o szerokie i życzliwe propagowanie tej 
podstawowej publikacji Towarzystwa pośród sym patyków naszej organi
zacji i miłośników lite ra tu ry  i języka oraz o nadsyłanie do Redakcji za
równo rozpraw do części I, m ateriałów , recenzji i przyczynków do działu 
mickiewiczianów, jak  również sprawozdań dotyczących życia organizacyj
nego Towarzystwa.

Zarząd Główny Towarzystwa i Redakcja „Rocznika”


