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OD REDAKCJI

Rocznik IX, z 'kolei drugi w szacie typograficznej, poświęcamy w ca
łości problem atyce jubileuszowej i romantycznej. Źródłem tem atyki pier
wszej jes t *30-lecie PRL. Rocznicę tę akcentujem y w  dziele naukowym  
rozprawą prof. K onrada Górskiego o wydaniach zbiorowych dzieł Ada
ma Mickiewicza w Polsce, a w  dziale organizacyjnym  artykułem  prof. 
Eugeniusza Sawrymowicza pt. Towarzystwo Literackie im. Adama Mic
kiewicza w  m inionym  trzydziestoleciu PRL.

Charakter rom antyczny całego „Rocznika” wypływa natom iast stąd, 
że autoram i większości artykułów  są współpracownicy lub uczniowie prof. 
Sawrymowicza, którzy w ten właśnie sposób pragnęli uczcić 70-lecie 
jego twórczego życia. Sylwetę jubilata  kreśli znakomicie w  artykule 
wstępnym  prof. Zdzisław Libera.

Problem atyka rom antyczna jest mocno zróżnicowana, gdyż obejm uje 
artykuły  i m ateriały dotyczące Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, 
Garczyńskiego, Czeczota oraz tragiczne dzieje pokolenia Wielkiej Emigra
cji. Nie wym ieniam y tu poszczególnych tematów, ponieważ Czytelnicy 
znajdą je w reklamówce na wew nętrznej stronie okładki, natom iast syg
nalizujem y wprowadzenie do „Rocznika” nowego działu, a mianowicie 
recenzji prac historyczno-literackich z epoki romantyzm u. Dział ten bę
dziemy się starali w „Rocznikach” następnych poszerzyć i wzbogacić.

W części III — Z życia naukowego i organizacyjnego Towarzystwa  
zwracamy uwagę na bibliografię prac prof. Sawrymowicza oraz na spra
wozdanie roczne ilustrujące działalność popularyzatorską i naukową To
w arzystw a w roku akademickim 1973/1974.

Rocznik JX zamyka kronika Towarzystwa o charakterze wyłącznie ża
łobnym, gdyż żadne inne m ateriały  nie wpłynęły z Oddziałów.

Jeśli chodzi o plany na przyszłość, pragniem y poinformować Czytel
ników, iż Redakcja przekazuje w krótce do produkcji „Rocznik” X, opra
cowany z okazji 90-tlecia Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewi
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cza, a w  przygotowaniu jest „Rocznik” XI poświęcony problematyce fre
drowskiej, w związku z zaplanowaną na rok 1976 sesją naukową Oddzia
łu Rzeszowskiego o Aleksandrze Fredrze oraz polonistyczną rocznicą fre
drowską.

Słowo od Redakcji kończymy ponownym apelem o punktualne wpła
canie do Zarządów Oddziałów opłat za „Rocznik” oraz o propagowanie 
naszego czasopisma wśród miłośników litera tu ry  polskiej.

Zarząd G łówny Tow arzystwa i Redakcja ,,Rocznika”


