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„Roczniki gorzowskie”
-  nowe pismo naukowe w Gorzowie

We wrześniu 1999 ukazało się nowe pismo naukowe wydawane w 
Gorzowie. Są to „Roczniki Gorzowskie” sygnowane przez Ośrodek Badań 
Regionalnych. Ośrodek ten powstał w roku 1995jako agenda Wojewódz
kiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przez kilka miesięcy wykazywał dużą 
aktywność, przejawiającą się w organizowaniu wykładów znanych naukow
ców, przeważnie z Poznania. Później jego działalność z braku dostatecz
nych środków uległa zawieszeniu. Jesienią 1997 r., kiedy wydawało się, że 
Ośrodekjestjuż historią, powzięto zamysł wydawania przezeń własnego 
czasopisma naukowego. Minęły kolejne dwa, lata zanim zamiar stał się 
faktem. Stało się to możliwe w szczególności dzięki determinacji dwu
osobowej redakcji: Tomasza Jurka z gorzowskiego Instytutu Wychowania 
Fizycznego orazjerzego Kaliszana -  dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka 
Metodycznego, który rzecz wydrukował, a także Gorzowskiej Wyższej Szkole 
Zawodowej, która wydawnictwo sfinansowała.

Z uwagi na to, iż pierwszy num er „Roczników Gorzowskich" 
miał się ukazać już dwa lata tem u, nosi datę ,,1998”. Tom I zawiera 
materiały o jednorodnej tematyce. Jest to 14 referatów bądź komuni
katów wygłoszonych na sesji naukowej poświęconej wyższym szkołom 
zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem uczelni gorzowskiej. 
Dzięki zebraniu tych materiałów w jednym tomie powstał cenny zapis 
okoliczności i problemów, jakie towarzyszyły narodzinom  gorzowskiej 
uczelni. Tom uzupełnia artykuł prof. Hieronim a Szczegóły dotyczący 
„Historycznych i współczesnych uwarunkowań ziemi lubuskiej”. „Rocz
niki” zamyka kronika najważniejszych wydarzeń w gorzowskim życiu 
naukowym w roku 1998.

Profil „Roczników” zarysował we wstępie przewodniczący Rady 
Redakcyjnej -  prof. Bernard Woltmann. Nawiązał do ukazujących się
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przed wojną w Gorzowie pism Towarzystwa Historycznego Nowej Mar
chii (Verein für die Geschichte der N eum ark), a także powojennych: 
„Dolnej Warty” i „Zeszytów Muzeum”. Dalej autor pisze: kontynuatorem 
tych pism jest „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiiualny ”, który po
stawił sobie za cel prezentowanie osiągn ięć badawczych z historii regionalnej i 
omawianie istotnych wydarzeń z życia społeczno-kulturalnego województwa 
gorzowskiego, a także wspieranie inicjatyw scalających społeczność lokalną na 
tym terenie. Zamierzenia te „Rocznik Nadwarciański" realizuje z powodzeniem 
od 1994 roku. Dla mnie, jako redaktora „Rocznika Nadwarciańskie
go”, słowa te są szczególnie cenne i ważne. Prof. Woltmann zauważa 
także, iż obok nurtu pism historycznych podejmowano próby wydawa
nia w Gorzowie pism o charakterze interdyscyplinarnym. Za najważ
niejsze uważa „Zeszyty Gorzowskie” wydawane w latach 1977-1981 (6 
tomów) oraz „Rocznik Gorzowski” z roku 1988 (ukazał się tylko jeden 
tom). Wydawało je  Gorzowskie Towarzystwo Naukowe. I właśnie do 
tych przedsięwzięć stara się nawiązać redakcja „Roczników Gorzow
skich”. Wedle zamierzeń „Roczniki” mają być pismem, w którym znaj
dzie się szeroki przekrój problematyki badawczej, uwzględniającej w założe
niach wszystkie dziedziny, dyscypliny i specjalności naukoiue. W związku z 
tym Redakcja deklaruje, iż w następnych num erach znajdziemy w 
„Rocznikach” działy zawierające rozprawy i artykuły, źródła, materiały, 
wspomnienia, sprawozdania, recenzje i kronikę wydarzeń. Jeśli te za
łożenia będą realizowane, to z pewnością „Roczniki” staną się niezwy
kle cennym periodykiem naukowym. Do niedawna jedynym pismem 
naukowym wydawanym w Gorzowie był „Nadwarciański Rocznik Hi- 
storyczno-Archiwalny”. Jak już zjego nazwy wynika, zajmuje się publi
kacją badań historycznych. O d dawna był odczuwalny brak innego 
pisma naukowego, w którym znajdowałyby się prace z zakresu innych 
nauk humanistycznych czy też przyrodniczych. Tak zakreślone ramy 
nowego pisma nie kolidowałyby z „Nadwarciańskim Rocznikiem” i 
wypełniały lukę na gorzowskiej m apie wydawniczej.

Pozostaje zatem życzyć Redakcji „Roczników Gorzowskich” wy
pełnienia tej linii programowej i wyrazić nadzieję, że na następny tom 
nie będziemy musieli czekać aż tak długojak na ten pierwszy.

(Dariusz A. Rymar)
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