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Piszą o „Roczniku” i nagradzają!

W' ostatnim czasie ukazało się kilka omówień i recenzji naszego 
Rocznika. Publikacje te świadczą o wzroście znaczenia naszego pisma.

Najobszerniejsza recenzja ukazała się w „Przeglądzie Zachod
niopomorskim” (R. XII (XLI) 1997z. 4, s. 221-229). Autorka — Rena
ta Gałaj omówiła w niej trzy pierwsze numery NRHA. W podsumowa
niu autorka stwierdza m. in., że Rocznik stał się forum do dyskusji dla 
środowiska naukowego i osób związanych z regionem. Rocznik zamieszcza prace 
z dziedziny historii, ale i z jej pogranicza; porusza kwestie etnograficzne i socjolo
giczne. O tym, że zamieszczane tam prace są czytane, świadczą polemiki wokół 
poszczególnych materiałów. (...) Wydawanie tego typu publikacji nie tylko inte
gruje lokalne środowisko, lecz także stymuluje prace badawcze nad historią miast 
i miasteczek, które z ogólnopolskiej perspektywy mogłyby nie zostać dostrzeżone. 
Nic dodać ani ująć, gdyż autorka bezbłędnie odczytała intencje przy
świecające redakcji.

Num er pierwszy Rocznika omówił Dariusz Matelski na łamach 
wydawanego „po sąsiedzku” i pod bardzo podobnym tytułem „Poznań
skiego Rocznika Archiwalno-Historycznego” (R. IV, 1997, s. 186). W 
omówieniu autor stwierdza m. in.: Do rąk czytelników trafiła bardzo przy
datna pozycja bibliograficzna, która znacznie wzbogaca naszą wiedzę o dzie
jach regionu nadwarciańskiego. Regionalizm jest częścią badań historycznych, 
ma jących ważkie znaczenie w konstruowaniu dziejów poszczególnych makrore
gionów kraju oraz historii naszej ojczyzny. Dzięki tego typu inicjatywie nie umknie 
badaczom kolejny fragment dziejów Wielkojrolslci.

Prof. Andrzej Tomczak z UMKjest autorem  kolejnego tekstu, 
dotyczącego m. in. naszego wydawnictwa. W artykule pt. „Czasopiśmien
nictwo archiwalne w Polsce w 1997 r.” („Archeion”, T. XCVIII, 1997 s. 
245-250). Autor dostrzegł i nasz Rocznik, pośród kilkunastu innych
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wydawnictw o charakterze archiwalnym ukazujących się w Polsce. Jed
nak tylko pięć z nich to roczniki, wydawane przez archiwa państwowe w 
Przemyślu, Krakowie, Płocku, Poznaniu oraz Towarzystwo Przyjaciół 
Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie.

Działalność wydawnicza TPAiPP, której głównym elementem jest 
Rocznik, została dostrzeżona przez Prezydenta Miasta Gorzowa, dr Bo
gusława Andrzejczaka, który przyznał Dariuszowi A. Rymarowi nagrodę 
kulturalną za rok 1997/98. Nagrodę przyznano „za szczególną aktyw
ność redakcyjną i wydawniczą”.

W uzasadnieniu nagrody napisano: Jest Pan pomysłodawcą i xuspó- 
łautorem takich przedsięwzięć wydawniczych ja k : ,,Nadwarciański Rocznik 
Historyczno-Archiwalny”, „Rubież” N. Bukowieckiej, „Szlakiem wspólnej histo
rii — Santok 1300 lat ”, „Skarby gorzowskiego archiwum Prace te są trwałym 
śladem kultury dawnej i dowodem obecnej o historii pamięci. Swoją pracą popu
laryzuje Pan wiedzę o historii regionu. Słowa te są uznaniem dla całej dzia
łalności wydawniczej Towarzystwa, prowadzonej nie tylko przecież przez 
nagrodzonego. Trzeba w tym miejscu sprostowaćjedną rzecz z przyto
czonego uzasadnienia. Otóż pomysłodawcą wydawania Rocznika o te
matyce historycznej był nasz redakcyjny kolega Zbigniew Czarnuch, 
który namówił piszącego te słowa do podjęcia próbyjego wydawania. 
Razem wymyśliliśmy tytuł czasopisma i razem podjęliśmy trud jego wy
dawania. A zatem w odniesieniu do Rocznika czuję się współautorem i 
częściowym tylko pomysłodawcą.


