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Jubileusz 85-lecia urodzin Profesora Adama Galosa oraz niemal 35-lecia pracy

na stanowisku redaktora naczelnego „Sobótki” grono Jego uczniów, wspó pracow-

ników i przyjació  zdecydowa o si  uczci  wydaniem okoliczno ciowej Ksi gi. Na

zaproszenie redakcji w jej przygotowanie w czy o si  przesz o 50 autorów, g ów-

nie z krajowych o rodków akademickich, z którymi Jubilat wspó pracowa , przede

wszystkim z Wroc awia, Krakowa, Rzeszowa i Poznania, jakkolwiek nie brakuje

te  autorów z zagranicy. Podarowali oni Profesorowi wyniki swoich najnowszych

bada , najcz ciej bezpo rednio, rzadziej po rednio nawi zuj cych do Jego zain-

teresowa  przesz o ci  na ró nych etapach ycia i kariery naukowej.

Wdzi cznym zadaniem redakcji Ksi gi sta o si  uporz dkowanie ofiarowanych

artyku ów. Przyj ty zosta  uk ad, który najogólniej mo na okre li  jako terytorial-

no-problemowy. Na pierwszym miejscu znalaz y si  prace odnosz ce si  do bli-

skiej sercu Profesora Adama Galosa Galicji – Galiciaca. Druga cz , Silesiaca,

zosta a po wi cona przesz o ci l ska, krainy, w której Jubilat sp dzi  przesz o 60

lat swego ycia i której histori  tak intensywnie si  zajmowa , zw aszcza od 1975 r.,

to znaczy od momentu obj cia redakcji „Sobótki”. W dwóch kolejnych cz ciach,

Polonica i Polonica apud extraneos, zosta y pomieszczone artyku y dotycz ce dzie-

jów Polski i polskiej diaspory, nawi zuj ce do bada  Profesora, które zaowoco-

wa y opracowaniem obszernych fragmentów tzw. PAN-owskiej Historii Polski oraz

wa nymi publikacjami na temat Polaków w Niemczech. Z przesz o ci  tego kraju,

którego dzieje zw aszcza w XIX i XX w. opisywa  Profesor, wi  si  artyku y ze-

brane w cz ci pi tej – Teutonica. Kolejna cz , Ecclesiastica, grupuje opraco-

wania po wi cone historii Ko cio a, równie  cz sto obecnej w badaniach Profeso-

ra Adama Galosa, przede wszystkim w postaci biogramów duchowie stwa.

Wreszcie w ostatniej cz ci, Historiographica, zosta y ukazane rozmaite proble-

my metodologiczne i organizacyjne nauki historycznej, nad któr  refleksja stale

towarzyszy a Profesorowi. W poszczególnych cz ciach artyku y zosta y uporz d-

kowane chronologicznie.

Artyku y poprzedza prezentacja drogi yciowej Profesora Adama Galosa, opra-

cowana przez prof. Krystyna Matwijowskiego. Obok yciorysu zosta y tu zamie-

szczone wspomnienia, w których kilka pokole  uczniów Profesora przypomina Jego

sylwetk  oraz swoje z Nim spotkania. Zgodnie ze zwyczajem publikacji jubileuszo-

wych, równie  i w tej znajduje si  bibliografia Jubilata, obejmuj ca wydawnictwa
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og oszone drukiem od 2004 r. (bibliografia z lat wcze niejszych by a publikowana

systematycznie w poprzednich ksi gach dedykowanych Profesorowi).

yczeniem Profesora Adama Galosa by o, aby w pierwszym numerze „Sobót-

ki” wydanym po Jego rezygnacji z kierowania pracami redakcji zamie ci  kilka

s ów podzi kowania, skierowanych do wszystkich dawnych i obecnych wspó pra-

cowników pisma. Chocia  to tom dedykowany Profesorowi, jest to – zdaniem re-

dakcji – odpowiednie miejsce do opublikowania tego podzi kowania.

Powstanie ksi gi w takim kszta cie, w jakim oddawana jest do r k Profesora,

nie by oby mo liwe bez zaanga owania kilku osób. Spo ród nich redaktorzy chcie-

liby szczególnie wyró ni  dr. Tomasza Szuberta z Wiednia i red. Jolant  Kawalec

z wroc awskiego Ossolineum i przekaza  im w tym miejscu swoje wyrazy wdzi cz-

no ci.

Redaktorom pozostaje jeszcze mi y obowi zek z o enia Profesorowi najlepszych

gratulacji oraz ycze  zdrowia i dalszych pe nych sukcesów lat w s u bie Klio

w imieniu wszystkich autorów oraz w asnym. Plurimos annos, plurimos!

Redaktorzy

Wst p


