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OD REDAKCJI

„Rocznik” XI różni się nieco swym profilem wydawniczym od num e
rów poprzednich. Złożyło się na to kilka powodów. Zgon wieloletniego 
Prezesa Towarzystwa Literackiego prof, dr Juliana Krzyżanowskiego, 
który do ostatniej chwili włączał się aktyw nie do prac naszej organizacji, 
wym agał specjalnego akcentu. Dlatego też bieżący „Rocznik” otw ieram y 
jedną z ostatnich wypowiedzi Profesora na tem at Towarzystwa pt. Na 
przedprożu dziewięćdziesięciolecia, wpisaną w ubiegłym roku do Kroniki 
Oddziału Warszawskiego. A wspomnieniom o Profesorze i jego licznych 
pracach służy obszerny artykuł prof. E. Jankowskiego pt. Nasz Prezes.

Powód drugi odmienności „Rocznika” XI wiąże się ze spraw am i rocz
nicowymi. W roku 1976 litera tu ra  polska obchodzi stulecie śmierci Alek
sandra Fredry, dlatego też całą część rozprawową, potnad połowę zawar
tości „Rocznika”, poświęcamy pracom o twórczości autora Zem sty, tym 
bardziej że były one przedmiotem sesji naukowej XIII Zjazdu Delegatów 
w Rzeszowie.

Dział drugi „Rocznika” XI zawiera jak zwykle mickiewicziana i ma
teriały  z epoki romantyzmu.

Rozdział Prace naukowe Oddziałów  nie jest tym  razem reprezento
w any z racji charakteru  Fredrowskiego „Rocznika” i szeroko rozbudo
wanej części rozprawowej. Miejsce jego zajm uje tradycyjny w  „Roczni
ku” dział: Z życia organizacyjnego Towarzystwa, w którym  publikujem y 
sprawozdanie Sekretarza z działalności Towarzystwa za okres od po
przedniego Zjazdu w  Słupsku wraz z wykazem odczytów wygłoszonych 
w poszczególnych Oddziałach w roku akademickim 1975/1976 oraz spra
wozdanie z XIII Zjazdu Delegatów w Rzeszowie.

Rozdział ostatni poświęcamy kronice żałobnej. Drukujem y w nim  tyl
ko nekrolog W ładysława Adamskiego, inne pomieścimy w „Roczniku” 
XII.

Słowo redakcyjne kończymy koleżeńskim apelem do Zarządów Od
działów, by rozprowadzali „Rocznik” (z rabatem  25%) wśród członków



Towarzystwa zgodnie z rozdzielnikiem, a pieniądze przekazywali do Za
rządu Głównego, gdyż jest to  część składowa dotacji PAN, z której m u
simy się wyliczyć.

W związku z projektow aną monografią o Towarzystwie Literackim  
im. Adama Mickiewicza na zbliżający się jubileusz stulecia jego istnienia 
zwracamy się ponownie z apelem  do wszystkich Kolegów o gromadzenie 
m ateriałów  archiwalnych, dotyczących dziejów zarówno całego Towarzy
stwa jak i poszczególnych jego Oddziałów.

Zarząd Główny Towarzystwa i Redakcja „Rocznika”


